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На основу члана 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и
68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС' бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6.05.6-Е.02.01.-
209396/2-2019 од 16.04.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број
6.05.6-Е.02.01.-209396/3-2019 од 16.04.2019. године припремљена је:

~.

Општи подаци о јавној набавци
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Техничка Спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, ;
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испуњеност услова

_ L-
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Упутство понуFјачима како да сачине понуду

Обрасци (1-5) и Прилози (1-4),
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1. ОПЏЈТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

;

Наз в и адреса
На учиоца

;

Јавно предузеhе „Електропривре4а Србије"
Балканска 13, 11000 Београд

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

„Бајина Башт"

Београд,

Башта
Башта - ХЕ

Ин
На

ернет страница
учиоца www.eps.rs

Вр~та
'

поступка
I

Отворени постуi ак

ПредметI
-

јавне набавке
Набавка добара~

„Набавка хидраулички ј алата - ДЛХЕ"

О

~

ис сваке партије Јавна набавка није обликована по партијама

Ц i љ поступка Закључење Уговора о jaI ној набавци

К bнтакт
~

Златан Марковиfl, дипл.маш.инж.

Жељко Рисимовиfi, дигл.маш.инж.
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al „EneKTponpHapeRa Cp6Hje" Eeorpag - OrpaHaK „lapimcKo —.11HmcKe XE" Eajima Baum
KoHKypcHa AoKymeHTaLivija JH/2100/0097/2019

2. 110/1AI4I1 0 IIPETAMETY JABHE HABABKE

I. onmc r1PEAMETA JABHE HABABKE

IlpegmeT jaaHe Ha6aaKe 6poj JH/2100/0097/2019 je Ha6aaKa nmpaymignix anaTa 3a
noTpe6e ATIXE.

CnewcpviKaLmja npe,gmemmx go6apa, ca geTarbFmm ormcom in KonviLmHama Aaje ce Ha
06pacqy 6poj 2. me KoHKypcHe goKymeHTaLmje (06pa3ag cTpYKTYPe LteHe).

H. 03HAKA11 WIlcDPA 113 onwTEr PELIHMKA HABABKII

• 03HaKa — Xmilpayrnatineximanrime

• 1.1.1mcppa — 42413200

III. JABHA HABABKA NIUE 0511101KOBAHA no 11APTMJAMA.
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3. ГЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
i

ВРСТ И ОПИС ДОБАРА
Врста опис~предметних добара сУ детаљно наведени У ОбрасцУ рој 2. ове Конкурсне
докум нтације — Образац структуре цене.

ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА
Колич не предметних добара сУ детаљно наведене У Обрасцу број 2. - Образац
структ. ре цене, ове Конкурсне документације.

ТЕХНIfIЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КВАЛИТЕТ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ~
Спец фикација и захтеване техничке карактеристике предметних добара сУ детаљно
наведрни У ОбрасцУ број 2- Образац структуре цене, ове Конкурсне документације.
ПонУтјена добра морајУ У потпуности испуњавати све захтеве У погледУ квалитета и
техниlrких карактеристика.
да би
захтева
мате
недв~смислено
караіfтеристике.

понуда била одговарајуnа и прихватљива, ПонуТјач испуњеност
мора доказати достављањем оригиналне документаt~ије или

ијала, или копије каталошког материјала или других Ідоказиi
види да понуFјена добра имају захтеване

техничких
каталошког
из којих се

техничке

Укол
непр
испУ
неод

РОК
Изаб
који
3ахт
адре
Нар
Нар
кале~дарских
Укол,ико
fie

МЕ

њ

ТО
Исп~рука
наја~У,
за Т
за Т
Про
пос
за Т~абелi

ко ПонУFјач не достави наведене доказе, његова понуда
хватљива, а Уколико достави доказ из којег се види д 
ава захтеване техничке карактеристике, његова понуда
оварајуfiа.

СПОРУКЕ
ани понУi7ач-Продавац је обавезан да испорукУ предметних
е може бити дужи од 60 (шездесет) календарских дана

ва за испоруку од стране Нар'Учиоца - КУпца, У писаном обликУ,
У којУ' ПонУfјач наведе У понуди (Понуfјач у понуди наводи е-mail

чилац послати 3ахтев за испоруку).
чилац'- КУпац fle Захтев за испорукУ доставити ПродавцУ најкасније

дана од дана ступања Уговора на снаrУ.
ПонУFјач понуди дужи рок ,од захтеваног, или га Уопште

IеговУ понудУ одбити као неприхватљивУ.

И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА1 ~
се може вршити У периодУ понедељак — петак 07-13

мин;имум два дана пре испоруке, на следеflе е-маил адресе:
белУ бр.1. zlatan.markovic@eps.rs

e бити
понУfјено

fie бити

добара
од
путем
адресу

не понуди,

часова,

за

оцењена као
добро не

оцењена као

изврши У рокУ
дана пријема

e-maila, на
на коју fie

У рокУ од 20

Наручилац

Уз претходнУ

свакУ табелУ
белУ бр.2. sasa.djuric@eps.rs
авац ~мора, о свом трошкУ, комплетан обим предметних добара,
бно, иi поручити на следеfiе адресе Наручиоца:

6 . 1У i р
ЈП ЕПС
Огр~нак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, 31256 ПеруТiац

~
!

за ТабелУ
,f 
,бр. 2

ЈП ~ПС '
Ог ~анак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, - Организацион
„З~,орник", Краља Петра 1 број 40, Nianu Зворник 15318 ~

целиНа ХЕ
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ГАРАНТНИ РОК

За сва добра, наведена у Обрасцу број 2- Образац структуре цене (за Табеле 1. и 2.),
поред гаранција које су реryлисане важеhим законским прописима РС и које стандардно
дају произвоfјачи, односно продавци, Наручилац није предвидео посебне захтеве по
питању гарантних рокова.
Продавац је дужан да о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току
трајања гарантног рока.
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4. СЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 Ч{1.
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУF6ЕНОСТ
уСЛОВА
I ~

75. ЗАКОНА О
ТИХ

Ред.
бр.

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

1.

Услов•
уписан

доставити

овај доказ

у одговарајуfiи

регистре, односно

регистре, односно

за сваког

доставити и

да ј понуђач регистрован код надлежног органа, односно
регистар;
! оказ:

• за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне
Извод из регистра надлежног Привредног суда

• за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне
извод из одговарајуfiег регистра

Напомена:
■ , У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ

.члана групе понуТјача
■ У случају да понуђач подноси. понуду са подизвоfјаче

Џза сваког подизвођача
ii

2.

.

Услов•
ко од

. за кривична
кривично

евиденције
послова

месту

ог криминала
суда
за

тим у

кривичних дела као
дела против

дело примања

надлежне
— захтев за

рођења или према

— Уверење
у Београду, којим

неко од кривичних
вези на интернет
је обавештење:

да понуТјач и његов законски заступник није осуFјиван за н
члан организоване криминалне групе, да није осуfјиван
привреде, кривична дела против заштите животне средине,
или давања мита, кривично дело преваре
! оказ:
- за

1)

2)

3)

•

I
1

правно лице:
ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА — уверење из казнене
полицијске управе ; Министарства унутрашњих
издавање овог уверења може се поднети према
месту пребивалиштаi
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела организова
посебног одељења (за органивовани криминал) Вишег

l се потврђује да понуfјач (правно лице) није осуfји~ан
дела као члан организоване криминалне групе. С
страници Вишег суда у Београду објавibено
http:Iiwww. bg.vі.ѕud .гѕlјtlагtјсјеѕјо-vјѕем-ѕuduјоbаvеѕtпје-kе-zа-ргаvпа-Iјса.htмІ
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела против привреде,
средине, кривично дело примања или давања мита,

' Уверење Основног суда (које обухвата и подат~Се
за кривична дела која су у надлежности редовног
Вишег суда) на чијем подручју је седиијте
односно седиште;представништва или огранка стр~ног
потврfјује да понуFјач (правно лице) није осуfјиваі-
прив'реде, кривична дела против животне средин
или давања мита, кривично дело преваре.

;

кривично
из казнене

крмвичног
домаflег
правног

за кривична
, кривично

против животне
дело преваре =

евиденције
одељења'

правног лица,
лица, којом се

дела против
дело примања
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Посебна напомена:
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег
суда на чијем подручју је седиште домаflег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврFјује да
понуђач (правно лице) није осуfјиван за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита.

- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање
овог уверења може се поднети према месту рођења 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 групв понуђача

■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
доставити и за сваког подизвођача

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

3.

Услов:
да је понуfјач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији
Доказ: 
- за правно лице, предузетнике и физичка лица:
1 .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 фиэичког 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 понуђачје дужан да уз
потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих
локалних органа/организација/установа

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

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

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

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

Услов•
1 1 • i

да је'!понуТјач поштовао обавезе које произилазе из важеfiих прописа о заштити на
раду,~ запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
Доказ: 
Потпiі сан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац број 4.)
Напомена:

- Изјава мора да буде потписана од стране овалшfiеног лица за заступање
понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуfјача Изјава мора бити достављена за
сваког члана групе понуfјача. Изјава мора 6umul потписана од стране
овлашFiеног лица за заступање понуђача из групе no%yђava и оверена
печатом.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођа ем, Изјава се доставља
за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и
оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђ1ача/подизвоТјача и
оверена печатом.

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавез е услове из тачака
1 до 4 овог обрасца, биnе одбијена као неприхватљива
1. Сваки по,qизвоfјач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4)

3а она, што доказује достављањем доказа наведених у овом о ељку. Сваки понуfјач
из рупе понуi7ача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из
чл на 75: став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује остављањем доказа
на едених у овом одељку. ~

2. До ази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним
ко ијама. i Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
по уFјача; чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну -Іабавку оцењена као
најlовољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа. •
Ак ~ понуТјач у остављеном, примереном року који не може бити краflи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац fle
његову понуду одбити као неприкватљиву.

3. Ли де уписано у Регистар понуfјача 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 то не садржи доказ
одреi7ен ,Законом или Конкурсном документацијом, ако је пон ~rFjaч, навео у понуди
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуfјач
може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена),
да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуfјач може да
достави и фотокопију Решења о упису понуi7ача у Регистар понуђача.
Н. основу члана 79. став 5. Закона понуi7ач није дужан да доставља cneдefie доказе
ко и су јавно доступни на интернет страницама надлежних орга а, и то
1) извод i з 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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4. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуfјач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ.

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

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

7. Ако се у држави у којој понуfјач има седиште не издају докази из члана 77. став 1.
Закона, понуfјач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношfiу оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

8. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка
промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести
наручиоца и да је докуменryје на прописани начин.
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5. КQИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор
цена".

Критер
цени к

У слу
понуд
страно
поре
понуfј

ајповољније понуде fle се извршити применом критеријума ,Најнижа понуfјена

јум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној~о једином критеријуму.

ају примене критеријума најниже понуfјене цене, а у ситіацији када постоје
понуђача који нуде добра домаfiег порекла и понуде понуТјача који нуде добра
порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који уди добра домаflег

а под условом да његова понуFјена цена није преко 5% веfia у односу на најнижу
ну цену понуFјача који нуди добра страног порекла.

У понуђену цену страног понуРјача урачунавају се и царинске дажбиме.
Када понуFјач достави доказ да нуди добра домаfiег порекла, наручилац fle, пре
ранги ања понуда, позвати све остале понуfјаче чије су понуде оцењене као
прихв~тљиве' а код којих није јасно да ли је реч о добрима домаflег или страног
порек~а,да се изјасне да ли нуде добра домаfiег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаfiе понуfјаче ;и добра домаfiег порекла (члан 86. став 1. до 4.
3акон~) у по с` тупцима јавних набавки, у којима учествују пону~јачи и држава потписница
Спора ума ој слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваFiе се
сходн одредбама тог споразума.~
Пред ост даТа за домаFiе понуfјаче, и добра домаflег порекла (члан 86. став 1. до 4.
3акон ) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи и држава потписница
Спор~зума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових

; држава члан;ица, са једне стране, и Републике Србије, са друге отране, примењиваfiе
се сходно одредбама тог Споразума.

5. Резервни критеријум

Уколи~Со две' или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биflе
изабр~на понуда оног понуi7ача који је понудио краfiи рок испору~Се.
Уколико ни после примене резервног критеријума не 6yј Ie мoryTie изабрати
најпо ољнију понуду, најповољнија понуда биfiе изабрана путем јавног жреба.
Извл чење путем јавног жреба Наручилац fle извршити у присуству понуFјача који имају
исту ајниж'у понуi7ену цену. Fia посебним папирима који су ибте величине и боје
Нару илац Tie исписати називе ПонуРјача, те папире ставити у кутију, одакле fie
пред' едник ; Комисије за јавну набавку извуfiи само један папир. Понуfјачу чији назив
буде а изву,'ченом папиру биfiе додељен уговор о јавној набавци.
Наручилац fie сачинити записник о спроведеном поступку јавног жреба и исти fie
дост. вити свим Понуђачима 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.
Понуfјач 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 мора бити састављена

Наручилац је припремио Конкурсну документацију на српском језику и водиflе поступак
јавне набавке 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 fie 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 да је
документа на енглеском или немачком језику потебно превести на српски језик,
Наручилац fie позвати понуfјача да у одреFјеном року изврши превод тог дела понуде.

6.2 Начин састављања и подношења понуде

ПонуFјач је обавезан да сачини понуду тако што ПонуFјач уписује тражене податке у
обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је 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 могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.
Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши
на свакој страни на којој има текста, исписивањем "1 од н`; „2 од н" и тако све до „н од
н", с тим да „н" представља укупан број страна понуде.
Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју
бити оштеfiени, означени бројем (финансијска средства обезбеfјења), стављају се у
посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде.
Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не
смеју оштетити, заштитили.
Понуfјач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеfiе
„Електропривреда Србије", Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, писарница - са назнаком: „Понуда за
Јавну набавку: ЈН/2100/0097/2019 "Набавка хидрауличких алата - ДЛХЕ" - НЕ
ОТВАРАТИ".
На полеТјини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуfјача, телефон и
факс понуђача, као и име и презиме овлашfiеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуfјача, на полеfјини коверте назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуFјача.
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Уколико понуiјачи подносе заједничку понуду, група понуFјача може да се определи да
обрасце дате, у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из груп~ понуfјача или група понуfјача може да одреди једног понуi7~ача из групе који Fie
потпис вати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образа~да који подразумевају давање изјава под материјал~ом и кривичном
одговорношfiу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из
групе понуFјача.

Ј '

У случају да се помуТјачи определе да један понуfјач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давањ изјава под материјалном и кривичном одговорношflу , наведено треба
дефин сати споразумом којим се понуfјачи из групе меFјусобно и преп~а наручиоцу
обавез ју на!~ извршење јавне набавке, а који чини саставни деб заједничке понуде
саглас~о чл. 81. Закона.

Уколио је неопходно _ да понуђач исправи грешке које је направио приликом
саставјгbања понуде и попуњавања образаца из конкурсне докумечтације дужан је да
поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и
печат ііонуђача.

6.3 Обавезна садржина понуде
Садр~ину 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
навед-ни у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени,
потпи ани и печатом оверени) на начин предвиFјен следеflим ставом ове тачке:

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

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

да понуђач подноси понуду са подизвоFјачем или заједничку понуду подноси
група понуfјача

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

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

карактеристика и квалитета
• Овлашfiење за потписника (ако не потписује заступник)
• ' Споразум о заједничком наступању - у случају подношења заједничке понуде.

1 '

ј Нару ил,ац fie одбити као неприхватљиве све понуде које не јџспуњавају услове из ;
~ пози=а за подношење понуда и конкурсне документације. '

Наруrилац : fiе одбити као неприхватљиву понуду понуFјача, за коју се у поступку
струч~не оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините
пода-ке.
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6.4 Подношење и отварање понуда
Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за
подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који
су послате.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одреFјеног у позиву,
сматраfiе се неблаговременом, а Наручилац fie по окончању поступка отварања
понуда, овакву понуду вратити неотворену понуFјачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Комисија за јавне набавке fie благовремено поднете понуде јавно отворити дана
наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузеfiа
„Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ"
Бајина Башта, Трг Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта, Канцеларија
Наташе Поповиn, број 153.
Представници понуfјача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да
пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано
овлашfiење за учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму
понуfјача) заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуТјача или
другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашfiеног од
стране законског заступника уз доставу овлашflења 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 овлашfiени
представници понуђача, који преузимају примерак записника.
Наручилац fie у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда
поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуFјачима
који нису учествовали у поступку отварања понуда.
6.5 Начин подношења понуде
ПонуFјач може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети понуfјач самостално, група понуfјача, као и понуТјач са
подизвоfјачем. -
ПонуТјач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвоТјач. У случају да понуђач поступи супротно
наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биТiе одбијена.
ПонуFјач може бити члан само једне групе понуТјача која подноси. заједничку понуду,
односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуТјач, у оквиру
групе понуТјача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац Tie све такве
понуде одбити.
Понуfјач који је члан групе понуFјача не може истовремено да учествује као подизвођач.
У случају да понуfјач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуfјача у
којој се појављује биТiе одбијена.
6.6 Измена, допуна и опозив понуде
У року за подношење понуде понуТјач може да измени или допуни веfi поднету понуду
писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА — ДОПУНА - Понуде за
јавну набавку ЈН/2100/0097/2019 "Набавка хидрауличких алата - ДЛХЕ" - НЕ
ОТВАРАТИ".
У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац fle приликом стручне
оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према
обрасцу на који се, у веfi достављеној понуди,измена или допуна односи.
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У року а подношење понуде понуfјач може да опозове поднету по уду писаним путем,
на ад есу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку
ЈН/210 /0097/2019 "Набавка хидрауличких алата - ДЛХЕ" - НЕ О ВАРАТИ".

~ 
У случ ју опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац
такву п нуду i efie отварати, већ fie је неотворену вратити понуfјачу.

Уколикр пону~ач измени или опозове понуду поднету по истеку ока за подношење
понудаІ Наручилац fle наплатити средство обезбеfјења дато на име озбиљности понуде
(ако је ІреДвkђено средство обезбеfјења на име озбиљности понуде).

~
6.7 Па тије ;I

На авка није обликована по партијама.

6.8 П нуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

6.9 Подношење понуде са подизвоТјачима

ПонуТјач је дцжан да у понуди наведе да ли fie извршење набавке делимично поверити
подизв~оFјачу.; Ако понуfјач у понуди наведе да fle делимично извршење набавке
поверv1ти подизвоРјачу, дужан је да наведе:

I i
- назіів подизвоfјача, а уколико уговор измеFју наручиоца и понуFјача буде закључен,
тај по извоТј i~ч fle бити наведен у уговору;

• - про енат ,укупне вредности набавке који Tie поверити подизвођачу, а који не може
бити в Fiи од'50°/о као и део предметне набавке који fie извршити преко подизвоFјача.

ПонуFј~ч у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавк~ , без обзира
на бр подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омоryfiи приступ код

I подиз оFјачаради утврfјивања испуњености услова.

! Обавеза понуfјача је да за подизвоFјача достави доказе о испуњености обавезних
услов~ из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених ј, одељку Услови за
учешfiе из члана 75. Закона и Упутство како се доказује испуњеносј тих yci ова.

Све рбрасце у понуди потписује и оверава понуТјач, изузев образаца под пуном
матер јалном и кривичном одговорношfiу, које попуњава, потпиаује и о'верава сваки
подиз оFјач у своје име.

Понуfјач ' не ' може ангажовати као подизвоТјача лице које није навео у понуди, у
супро ном наручилац fie реализовати средство обезбеfјења и ра кинути уговор, осим
ако бk раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Доба љач може ангажовати као подизвођача лице које није наве у понуди, ако је на
страніі подизвоfјача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаFiања,
ако т лице испуњава све услове одређене за подизвоFјача и уколiіко добије претходну
сагла~ност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвоi7ача и где природа предмета
набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвоi7ачу, за део
набав~ке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу

' доспелик потраживања директно подизвоfјачу наручилац fie омоry~ити добављачу да у
ку; ро од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори колико потраживање

није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности
t одгов~ра наручиоцу за извршење i обавеза из поступка јавне набавке, односно за

извршење уговорних обавеза , б'ез обзира на број подизвоfјача.
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6.10 Подношење заједничке понуде
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде
морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и
према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи
податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:
- податке о члану групе који fie бити Носилац посла, односно који fie поднети понуду и
који fie заступати групу понуТјача пред Наручиоцем;
-опис послова сваког од понуfјача из групе понуђача у извршењу уговора.
Сваки понуFјач из групе понуТјача 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 и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
У случају заједничке понуде групе понуFјача обрасце под пуном материјалном и
кривичном одговорношfiу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуfјача у
своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75.
став 2. Закона).
Понуfјачи из групе понуfјача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.
6.11 ПонуТјена цена
Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуfјена цена са или без
пореза на додату вредност, сматраflе се сагласно Закону, да је иста без пореза на
додату вредност.
Јединичне цене и укупно понуfјена цена морају бити изражене са две децимале у
складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна fle
бити јединична цена.
Понуда која је изражена у две валуте, сматраfiе се неприхватљивом.
ПонуТјена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места
испоруке, као и све зависне трошкове.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац Fie поступити у складу са
чланом 92. Закона.
6.12 Корекција цене
Након закључења уговора, наручилац може дозволити промену уговорене цене
изражене у динарима само из објективних разлога. Објективан разлог због којег се
може дозволити промена цене је промена средњег курса динара у односу на EUR-o
(према подацима Народне банке Србије) на дан настанка промета у односу на курс
динара на дан истека рока важења понуде.
Промена уговорене цене fie се извршити на следеflи начин:

~ ЕУР Т
Ц =Цо * ~ ЕУР о
Где је:
Ц - нова цена
Цо - уговорена цена
ЕУРт -средњи курс EUR на дан ДПО (курсна листа НБС)
ЕУРо -средњи курс EUR на дан истека рока важења понуде (курсна листа НБС)
Корекција цене fie се применити само када промена курса буде веТiа од ± 5% и вршиТiе
се искључиво на основу писаног захтева понуђача, односно писаног захтева наручиоца.
У случају примене корекције цене понуђач fie издати рачун на основу уговорених
јединичних цена, а износ корекције цене fie исказати као корекцију рачуна у виду
књижног задужења/одобрења.
Променом уговора не сматра се усклаFјивање цене са унапред јасно дефинисаним
параметрима у уговору и овој конкурсној документацији.
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6.13 Р к испоруке добара
Изабра и понуfјач-Продавац је обавезан да испоруку предметних д бара изврши у року
који не може бити дужи од 60 (шездесет) календарских дан од дана пријема
Захтев~а за испоруку од стране Наручиоца - Купца, у писаном облиіiу, путем e-maila, на
адресу Iкоју Понуfјач наведе у понуди (Понуfјач у понуди наводи е-mail адресу на коју ће
Наручdац послати Захтев за испоруку).
Наручилац - Купац fie Захтев за испоруку доставити Продавцу нај асније у року од 20
календарскихдана од дана ступања Уговора на снаry.,
Уколикр Понуђач понуди дужи рок од захтеваног, или га уопште не понуди, Наручилац
fie његрву понуду одбити као неприхватљиву.

~
6.14 Г рантни рок
За сва добра;' наведена у Обрасцу број 2- Образац структуре цен (за Табеле 1. и 2.),
поред аранција које су реryлисане важеfiим законским прописима РС и које стандардно
дају п оизвоFјачи, односно продавци, Наручилац није предвидео посебне захтеве по
питањ га анТних окова.
Прода~ рацје дужан да о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току
трајањ~а гарантног рока.

6.15 Начин i услови плаЋања
ПлаТiа е добара која су предмет ове набавке Наручилац fie извршити динарски, на
текућиі рачун Продавца, по испоруци добара и по потписивању Записника о
квалитјативнсм и квантитативном пријему добара од стране овлаиiflених представника
Наручиоца и1 Продавца - без примедби, у року до 45 дана од дана пријема исправног
рачуна на писарници Наручиоца.
Рачун мора ; бити достављен најкасније до 05. у месецу за добра испоручена у
претх дном месецу, на адресе Наручиоца:
за Таелу 1.
Јавно fпРедУзеће „Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13 Огранак „Дринско -
Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина
Башта, са об'авезним прилозима и то: Записник о извршеној испор~rци добара потписан
без примедби од стране овлашfiiених представника Наручиоца и Продавца и
отпре ница ,на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених
добар , са читко написаним именом и презименом и потписом овлашflеног лица Купца,
које је примиi о предметна добра.
за Табелу 2. 
Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13 Огранак „Дринско -

: Лимс е хидроелектране" Бајина Башта - Организациона целина kE „Зворник", Краља
Петра 1 број 40, Мали Зворник 15318, са обавезним прилозима и то: Записник о

•' изврLLеној 'испоруци добара потписан без примедби од стране овлашflених
представника Наручиоца и Продавца и отпремница на којој је нав~еден датум испоруке
добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним viменом и презименом

! и потписом овпашfiеног лица Купца, које је примило предметна до~ра.
: У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да
' дефинисани`х назива робе из конкурсне документације и прі

Обра~ца, структуре;цене). Рачуни који не одговарају наведеним та
смат ати неисправним. Уколико, ; эбог коришfiења раэличи
софт~ерскик решења није мoryhe у самом рачуну навести горе н
Прод~авац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним
рачуна са захтеваним називима!из конкурсне документације и при)

се придржава тачно
хваFiене понуде (из
.іним н~зивима, fie се
гих шифрарника и
аведени тачан назив,
прегле~дом назива из
ваТiене понуде.
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У случају примене корекције цене Продавац fie издати рачун на основу уговорених
јединичних цена, а за вредност корекције цене на рачуну Fie исказати као корекцију
рачуна књижно задужење/одобрење, или Tie уз рачун за корекцију цене доставити
књижно задужење/одобрење.
Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања,
биfiе реализоване највише до износа средстава, која fie за ту намену бити одобрена у
новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаFiати уговорене
обавезе.
6.16 Рок важења понуде
Понуда мора да важи најмање 60 (словима: шездесет) календарских дана од дана
отварања понуда.
У случају да понуfјач наведе краFiи рок важења понуде, понуда Tie бити одбијена, као
неприхватљива.

6.17 Средства финансијског обезбеђења
Наручилац користи право да захтева средства финансијског обезбеfјења (у даљем
тексу 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 по испоруци).
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеFјења падају на терет понуFјача, а и
исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.
Члан групе понуFјача може бити налогодавац средства финансијског обезбеfјења.
Средства финансијског обезбеТјења морају да буду у валути у којој је и понуда.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност СФО. мора се продужити.
ПонуFјач је дужан да достави следеflа средства финансијског обезбеТјења:
У понуди• 
Меница за озбиљност понуде

Понуi7ач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави;

1) бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је:
• иэдата са клаузулом „без протеста" и ,,без извештаја" потписана од стране
законског заступника или лица по овлашflењу законског засryпника, на начин који
прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,
54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља);
• евидентирана у Регистру меница и овлашfiења кога води Народна банка Србије
у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину воfјења регистра
меница и овлашfiења („Сл. гласник РС` бр. 56/11 и 80/15) и то документује
овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одреТјеним серијским
бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашflење (број ЈН) и
износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке);

2) Менично писмо - овлашfiење којим понуFјач овлашfiује наручиоца да може наплатити
меницу на износ 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) 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 засryпник понуfјача;

Страна 18 од 68



ЈП „ лектропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске
Конкурсна документација ЈН/2100/0097/2019

ХЕ" Бајина Башта

4) фотокопију важеТiег Картона депонованих потписа овлашFiених л~пца за располагање
новчанлм средствима понуРјача код пословне банке, оверену од стране банке;
5) фот копију, ОП обрасца;

6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница народне банке Србије (фотокопија
3ахтев~ за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила
регист ацију менице или извод са интернет странице Регистра м ница и овлашfiења
нБс).
У случају да изабрани Понуfјач после истека рока за поднојјење понуда, а у
року в жења опције .понуде, повуче или измени понуду, не потпише Уговор када је
његов понуда изабрана као најповољнија или не достави средство финансијског
обезбеђења које је захтевано уговором, наручилац има право да изврши напл~ту
бланк сопствене менице за озбиљност понуде.
Мениц Tie бити враflена ПонуFјачу у року од осам дана од дан предаје наручиоцу
средсliва финансијског обезбеfјења која су захтевана у закљученом уговору.
Меница fl'е бити враfiена понуfјачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу
уговор са понуfјачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.
Уколи о средство финансијског обезбеђења није достављено у скіаду са захтевом из
Конкујсне документације понуда fie бити одбијена као неприхвтљива због битних
недостатака.l

Меницу као гаранцију добро извршење посла
Изабр ни понуfјач . је обавезан да наручиоцу достави, у ро у од 10 дана од
закљчења Уговора:

~ 1) бл нко сопствену меницу за доб'ро извршење посла која је неопозива, без права
проте та и наплатива на први позив, потписана и оверена слу беним печатом од
стран~ овлашfiеног лица,
2) Меrично писмо — овлашfiење којим понуfјач овлашfiује аручиоца да може
наплатити меницу на износ од минимум 10 % од вредности уго ора (без ПДВ-а) са
роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да
евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока
важе' а мен,ице и меничног овлашТiења,

. ~г
3) фо окопију важеТiег Картона депонованих потписа овлашћенихјіица за располагање
новча им средствима понуfјача код пословне банке, оверену од ст~ане банке,

4) фотокопију ОП обрасца,

5) доказ о р'егистрацији менице у Регистру меница народне банке Србије (фотокопија
Захтева за; регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила
регис ра,цију менице или извод са интернет странице Регистра піеница и овлашfiења
н6с). : I

~ Меница може бити наплаfiена у случају да изабрани понуFјач не буде извршавао своје
I уговорне обавезе у роковима и на начин предвиfјен уговором.' I I
Напо ена!!'!
СФО за добро извршење посла обавезно се BocmaeJ-ba у року од 10 дана од
закљ чења Уговора, у супротном Наручилац може покренути поступак раскида
Уговора и активирање, код банке, СФО за озбиљност понуде.
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Достављање средстава фwнансијског обезбеђења

Средство финансиiског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као
саставни део понуде и гласи на:

Јавно предузеflе "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13, 11000 Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковиfiа број 1
31250 Бајина Башта.

Средство финансиiског обезбепења за добро извршење посла 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.

и доставља се, у напред наведеном року, лично или поштом на адресу:
Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана ЈерковиТiа број 1, 31250 Бајина Башта
са назнаком:
Средство финансијског обезбеђења
за јавну набавку број ЈН/2100/0097/2019

6.18 Начин означавања поверљивих података у понуди
Подаци које понуfјач оправдано означи као поверљиве биfiе коришfiени само у току
поступка јавне набавке у складу са позивом и неfiе бити доступни ником изван круга
лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неfiе бити објављени
приликом отварања понуда и у наставку поступка.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
Као поверљива, 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 fle као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписано „ПОВЕРlbИВО".
Наручилац не одговара за поверљивост података који ниеу означени на горе наведени
начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручилац fie позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. ПонуFјач fie то
учинити тако што fie његов представник изнад ознаке поверљивости написати
„ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената,
Наручилац Fie третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуFјача, штитеflи њихове
техничке и пословне тајне у смислу закона којим се ypei7Y1e заштита пословне тајне.
Hefie се сматрати поверљивим докази .о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.
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6.19 Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других
прописа

i
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да ј поштовао обавезе
које произлаз~е из важеflих прописа о заштити на раду, запошљаваи,у и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази време подношења понуде (Образац бр. 4 из ове Конкурсне документације).
6.20 акнад~i за коришfiење патената
Накна у за коришFiење патената, као и одговорност за повред заштиhених права
интел ктуалне својине треfiих лица сноси понуђач.
6.21 ачело заштите животне средине и обезбеFјивања енергетске ефикасности
НаручІІлац је дужан да набавља добра која не загађују, односно која .минимално утичу
на жи отну средину, односно која обезбеFјују адекватно смањење потрошње енергије —
енергdтску ефикасност.
6.22 k'одатне информације и објашњења
Заинт~рсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
инфо мације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже
Наруч оцу и на евентуално уочене недостатке и неправил~ности у конкурсној
докум нтацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу
Наруч оца, са назнаком: „06JAWFbEFbA — позив за јавну набавку број
ЈН/21 0/0097/2019 или електронским путем на cneдeFie e-rnail адресе:
zlatan markovic~Шeps.rs и zellko.risimovic(c~eps.rs радним данима (п~Онедељак — петак) у
времену од 07 до 15 часова. ,
СВА 1ИТАF6A И ЗАХТЕВЕ ЗА ПOJAWFbEFbEM ПОСЛАТИ ОБАВЕЗНО НА ОБЕ
НАВ IЕДЕНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АДРЕСЕ.
3ахте за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног
дана иfiе евидентиран као примљен првог cneдefier радног дана.
Нару илац fie у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на
Порт лу јавних набавки и својој интернет страници.
Траж ње додатних информација и појашњења телефоном није до вољено.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од ст~ране наручиоца или
понуFј~ача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди гiријем тог документа,
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено
доста~вљање.
Ако нI ручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени іли допуни конкурсну
докуј4ентацју, дужан је да без одлагања измене или допуне обја~ви на Порталу јавних
наба ки;и на својој интернет страници.
Ако аручилац измени или допуни конкурсну документацију оса или мање дана пре
истек~ рокај за подношење понуда, ;наручилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Комумикација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона.
У завlисности од изабраног вида комуникације, Наручилац fie пос упати у складу са 13.
начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права~ у поступцима јавних
наба ки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет
стра ици www.кjn.qov.rs).

i

Страна 21 од 68



ЈП „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0097/2019

6.23 Трошкови понуде
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуfјач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова.
Понуfјач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац
трошкова припреме понуде.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израТјени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеfјења, под условом да је ПонуFјач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
6.24 додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуfјача додатна објашњења која fie му помоhи при
прегледу, вредновању и упореfјивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвоfјача.
Уколико, је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац fie ПонуFјачу оставити
примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да oмoryFiи Наручиоцу
контролу (увид) код Понуfјача, као и код његовог ПодизвоТјача.
Наручилац може, уз сагласност ПонуТјача, 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 Fie његову
понуду одбити као неприхватљиву.
6.25 Разлози за одбијање понуде
Понуда fie бити одбијена:

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

односно ако:
• Понуfјач не докаже да испуњава обавезне услове за учешflе;
• Понуfјач није доставио тражено средство обезбеFјења;
• је понуfјени рок важења понуде краflи од прописаног;
• понуда садржи друге недостатке због којих није мoryfie утврдити стварну садржину
понуде или није мoryfie упоредити је са другим понудама.
Наручилац fie донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109.
Закона.
6.26 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави
Наручилац ћe одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално
25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац Tie објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.
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6.27 1іегативне референце !
Наручиl лац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
годин пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку ј вне набавке:
• noclynao супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
• учинио повреду конкуренције;
• дос~авио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да

закпучи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељејі;
• одб о да достави доказе и средства обезбеi7ења на шта се у по уди обавезао.
Наруч лац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврјује да понуђач није
испуњ вао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавнv~м набавкама који су
се од осили на исти предмет набавке, за период од претхддне три годинепре
објав ивања позива за подношење понуда.
Доказ наведеног може бити:
• правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
• исправа о:реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне

набавке или испуњења уговорних обавеза;
• исправа о наплаТiеној уговорној казни;
• рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњен у уговоремом року;
• изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин

и п д јrсловима предвиfјеним законом којим се уређују облигаци ни односи;
• до аз о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у

по уди као подизвоi7ачи, односно'чланови групе понуf~ача;}
• др ги одговарајуFiи доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на

исгіуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по јаније закљученим
уго орима о јавним набавкама.

Нару илац може одбити понуду ако поседује доказ из става З. тачка 1) члана 82.
Закон , који се односи на поступак који је спровео или уговор кој је закључио и други
наруч лац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
Нару илац fie поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе
понуFјача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више
члан~ва групе понуђача.

6.28 вид у; документацију
Пону ач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
наба ке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави
постуnка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.
Hapy~I илац је дужан да лицу из става 1. oмoryFiи увид у документацију и копирање
докуп~ентације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана
прије~па nиcll ног захтева, уз обавезу; да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

6.29 IСiаштита права понуFјача
Обав~шТењ!е о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са детаљним
упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у склад са чланом 151. став
1. таr . 1) —i 7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став ~ тач. —3) Закона и
дета}~ним упутством о потврди'из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којо~п се потврђује
да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом
подношењазахтева наручиоцу,;како би се захтев сматрао потпунvм.

,1
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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
хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиFiа број 1, 31250 Бајина Башта са
назнаком Захтев за заштиту права за јавну набавку број ЈН/2100/0097/2019
"Набавка хидрауличких алата - ДЛХЕ", а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mai1:
zeljko.risimovicГШeps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 15,00 часова.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраfiе се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева
у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке
и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предуэме 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.
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 ЗГ6 из 3ЈН.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева
за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за
заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са
чланом 151. став 1. тач. 1) — 7) ЗЈН:
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,
2) назив и адресу наручиоца,
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,
4) повреде прописа којима се ypefjyje поступак јавне набавке,
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују,
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН,
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе
наручилац fie такав захтев одбацити закључком.
Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од
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.
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Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подно~илац захтева за заштиту ;пра'ва дужан је да на рачун буџеТа Републике Србије
(број рачуна: 840-30678845-06, шифра, плаflања 153 или 2 3, позив на број
ЈН210 00972019, сврха: З3П, ЈП ЕПС Огранак ДЛХЕ, ЈН број ЈН/2100/0097/2019,
примабац 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 својиN радњама.
Ако
заш
пра
Ако
мог
пра
Ако
ли
сра
Ст

је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за
титу права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите
ва.
захтев за заштиту права није основан, подносилац захте

а наручиоцу на писани захтев;надокнадити трошкове наста~
за.

а за заштиту права
е по основу заштите

је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка омисија одлучује да
fie свака странка сносити своје трошкове или Tie трошкbви бити подељени
sмерно усвојеном захтеву за заштиту права. •

анке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
На наду трошкова мoryne је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно
Ре ублич Ie комисије о поднетом захтеву за заштиту.права.
О ; рошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је
изв шни н'аслов.;
Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН
По врда 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
см трао потпуним.
Чл ном 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12, 14/15
и 6~/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, измеfју осталог, и
пот рду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
По,Lносилац захтева за заштиту права је дужан да на одреfјени рачун буџета
Регјублике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Ка• доказ'~
Пот
(1)
(2)

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

рда о

о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈ

извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи

Н, прихватиfiе се:

следеflе елементе:
да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и 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 пр'енос реализован.
износ таксе из члана 156. ;ЗЈН чија се уплата врши;
број рачуна: 840-30678845-06;
шифру плаТiања: 153 или 253;
позив на број; подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
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(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.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашfiеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајуfiег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 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 могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки http://www.kjn.qov.rs/ci/uputstvo-о-uplati-repubІicke-
administrativne-takse.html и http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

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

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

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

НАПОМЕНА:
Приликом уплата средстава потребно је навести следеfiе информације о плаflању
„детаљи плаflања" (F1ELD 70: DETAILS OF PAYMENT):
- број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и
назив наручиоца у поступку јавне набавке.
У прилоry су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.
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PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 - EUR
FIELP 32A: VALUE DATE - EUR- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD
(INT

56A: 
RMERIARY)

,

DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

F/M

FIEL
(AC d.

57A: I,
WITH BANK)

/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SIR3IJE
BANK OF SERBIA - NBS
NEMANJINA 17
SERBIA

(NATIONAL
BEOGRAD,

FIELO
(BENEFICIARY)

59:

ii

/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
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6.30 Закључивање уговора
Наручилац fle 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.
Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 (десет) дана
од дана закључења уговора достави Меницу за добро извршење посла.
Ако понуFјач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише
у року од 7 (седам) дана од дана добијања Уговора од стране Наручиоца, Наручилац
може закључити са првим следеFiим најповољнијим понуfјачем.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, наручилац fie сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор
са понуТјачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

6.31 Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повеnати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став
1. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може повеfiати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за
максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеfјена
финансијска средства, у случају непредвиђених 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 су јасно и прецизно
одреfјени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени
посебним прописима, као што су: виша сила, измена важеfiих законских прописа, мере
државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.
У наведеним случајевима наручилац 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 исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
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7 ОБРАСЦИ и ПРИЛОЗИ
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ОБРАЗАЦ број 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број   од   године за отворени поступак јавне
набавке добара: "набавка хидрауличких алата - ДЛХЕ", јавна набавка број
Ј н/2100/0097/2019.

1)општи подаци о понУЂачv
Назив пОнуfјача:

Адреса пОнуfјача: -

Врста правнОг лица:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуfјача
(пИБ):

Име особе за кОнтакт:

Електронска адреса понуfјача
(е-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна пОнуfјача и назив банке:

Лице овлашћено за пОтписивање
угОвора

2) понуду подноси:

А) сдмостдлно
6) сд подизвоЋАчЕм

в) кдо зАЈЕдничкv понvдv

напомена: Заокружити начин подношења понуде
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; 1
,1ауи ;о подизвоЋачv
,i

1) Н зив пgдизвођача: ;

А
ј

реса {
' 1

Врста п"равног лица:

Матични број:

Пррески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат
који

укупне вредности набавке
fle извршити подиавоfјач: ;

Део
извршити

~
, предмета набавке који fie

подизвоГlач:

2) Назив
i

пqдиавођача:
.

А
i

реса:4

Nатични број:

Пkрески идентификациони број:

И е особе за контакт:
I ,

Пооценат
који

укупне вредности набавке
ћe извршити подизвођач:

Део
и.вршипти

предмета набавке који ћe
подизвоfјач:

Напогviена:

} Ta6eriy „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуfјачи који подно е понуду са
~ подиз~ођачеn~, а уколико има веfiи број подизвођача од места пј.iедвиђених у табели,
~ потре~но је да се наведени образац 'копира у довољном броју прим~рака, да се попуни и
~ доста и за сваког подизвоfјача.
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4) подауи о чланугРупЕ понvЋача

1) Назив члана групе понуfјача:

Адреса:

Врста правног лица:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив члана групе понуђача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив члана групе понуђача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има веflи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табвли, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког понуfјача који је учесник у заједничкој понуди.

Страна 32 од 68



ЈП , Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0097/2019

5) ц нД и комЕРциЈални Услови понvдЕ
~ а) ЦЕНа ~

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ . уКУПНа ЦЕНА
. . без

у
ПДВ-а

динарима,

Предмет
алата
Број

набавке: "Набавка хидрауличких
- ДЛХЕ"

набавке: ЈН/2100/0097/2019
6) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

vслов наРvчиоца понуда понvЂача

У
исправног
пот

~

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
законском року до 45 дана од пријема

рачуна на писарници Наручиоца и
исивања Записника о квантитативном и

ква л' 'итативном пријему добара.i

Сагласан за захтевом
Дд

(зао
~

/ НЕ
ружити)

наручиоца

Рок
(ш
п

Наручиоца:-

' РОК ИСПОРУКЕ:
i

испоруке не може бити дужи од 60
здесет) календарских дана од дана
ијема Захтева за испоруку од стране

Купца, у писаном облику, путем
; е-maila.

У року од алендарских
Захтева
учиоца

, на следеТiу

дана,
за испоруку

- Купца, у
e-mail

од дана пријема
од стране На

1 
~

писаном облик
адресу:

поне~дељак
најаву,

з

Прqдавац;мора,
обіhм
п•себно,і

•

Огра

Огра
- Организациона

Кра

r
МЕСТО

Испорука

ми'нимум
следеТiе

Табелу
за Табелу

предметних

'I

;
ак "Дринско-Лимске

;
i{

~
ак;"Дринско-Лимске

а Пет~ра
I

ИСПОРУКЕ ДОБАРА:
се може вршити у периоду

— петак 07-13 часова, уз претходну
два дана пре испоруке, на

е-маил адресе:
бр.1. zlatan.markovic@eps.rs

Сагласан за захтевом
Д

(заок•ужити)
д~  / НЕ

наручиоца

бр.2. sasa.djuric@eps.rs
о свом трошку, комплетан

добара, за сваку табелу
испоручити на следеfiе;адресе

Наручиоца:

за Табелу бр. 1
ЈП ЕПС

ХЕ" Бајина Башта,
31256 Перуflац

за Табелу бр. 2
ЈП ЕПС

ХЕ" Бајина Башта,
целина ХЕ „Зворник",

1 број 40, Мали Звор'ник 15318

не
кален~

PIOK BAЖEFbA ПОНУДЕ:',
може' бити краћи од 60 (шездесет)

дарских дана од дана отварања понуда

Рок важења
календарск

отвара

понуде
х дана
. а понуда

је
од дана

I
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Понуђач је обвезник плаflања ПДВ-а

ДА/НЕ
(заокружити)

Понуда понуТјача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаflања, рок
испоруке, место испоруке добара и рок важења понуде сматраfiе се

неприхватљивом. 

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

Место и датум

М.П.

Понуђач

Напомене: 
- Понуfјач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комврцијалне услове (сва празна поља и

заокружиједан одговор тамо где се то захтева).
- Уколико понуfјачи подносе заједничку понуду, група понуfјача може да овласти једног
понуfјача из групе понуђача који fie попунити, потписати и пвчатом оверити образац
понуде unu да образац понуде потпишу и пвчатом овере сви понуТјачи иа групе понуfјача (у
том смислу овај образац треба прилагодити веfiем броју потписника)
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ОБРАЗАЦ број 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ЗА НАБАВКУ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА - ЈН/2100/0097/2019
"Набавка хидрауличких алата - ДЛХЕ"

Табела1

Р"б р.
•

•Назив добра

. .

Ј.М. ' Коли
чина _

Јед.цена; бвз ПДВ
(динара)

Јед.цена
са ПДВ
(динара)

ВреднQст
без ПДВ
(динара)

,
Вредмост

са
(динара)

ПДВ

Назив
произвоТача

добара,
модвл,

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

~•

Сет цилиндар-пумпа
Опис:
Хидрауличrи
сет са ручном
Сет је спреиан
једносмерно
са две брзИне,
1 ,8м, кали
адаптером.
Карактери?тике:
Радни притісак:
Капацитет
Висина са
179 или ве
Висина са
или мања
Тежина цигиндра:
Референтнр
ENERPAC
бољих кар~ктеристика.

цилиндар ниске висине и
пумпом.
за употребу и укључује

активни цилиндар, пумпу
заштитно црево дужине

рисани манометар са

(bar) 700 или веfiи
I илиндра: (t) 30 или веflи
звученим клипом: (тт)
а I
вученим клипом: (тт)117

(kg) 7 или мања
дo6po;ј SCL302H

или одго,варајуhе истих или

ком 1

2

Цилиндар
Хидраулич
тоне, општ
користи у сsим
Направљен
чврстоflе. В
опругом за
високом спољашњом
корозије. Спојница
КарактериСтике:
Радни прит
Капацитет
Висина са у
или мања
Висина са и~Овученим
441 или вefia

0 тона'капацитета:
и цилиндаркапацитета
употребу.

положајима.
од челика
соке издржљивости

aefly повратну

,;CR-400"
ј

I iсак. (bar)
илиндра:
ученим

50
Може да се

високе
са

брзину, и
заштитом против

са капом.

700 или већи
(t) 50 или веflи

клипом: (тт) 282

клипом: (тт)

ком 2
ј

;
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Једносмерно активан са опругом за
повратак
Материјал: челик
Ефективна површина цилиндра: (ст2)
70 или веflа
Капацитет yrba: (ст3)1140 или мањи
Тежина цилиндра: (kg) 24 или мања
Спољашњи пречник: (тт)130 или
мањи
Прикључак: 3/8" —18 NPTF

Референтно добро: RC506 ENERPAC
или одговарајуflи истих или бољих
карактеристика.

3,

Хидрауличко црево високог
притиска
Опис:
Термопластично високо притисно
црево са гуменим ојачањем на
крајевима, израfјено са два слоја
жичаних плетеница. Спољашњи омот
од полиуретана.
Карактеристике:

Радни притисак: (bar) 700 или веflи
Унутрашњи пречник црева: (тт) 6,4
или веfiи
Крајеви: 3/8" NPTF
Дужина: (т) 0,6
Тежина: (kg) 0,6 или мања
Референтно добро: Н7202 ENERPAC
или одговарајуflа истих или бољих
карактеристика.

ком 1

4.

Хидрауличко црево високог
притиска
Опис:
Термопластично високо притисно
црево са гуменим ојачањем на
крајевима, израђено са два слоја
жичаних плетеница. Спољашњи омот
од полиуретана.
Карактеристике:

Радни притисак: (bar) 700 или веflи
Унутрашњи пречник црева: (тт) 6,4
или веflи
Крајеви: 3/8" NPTF
Дужина: (т) 6,1
Тежина: (kg) 3 или мања
Референтно добро: Н7220 ENERPAC
или одговарајуhе истих или бољих
карактеристика.

ком 2
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5.

Хидраули
притиска
Опис:
Термоплас
црево са ry
крајевима,
жичаних п
од полиуре~гана.
Карактеристике:

Радни приУисак:
Унутрашњv
или веflи
Крајеви: 3/$"
Дужина: (mij
Тежина: (k

Референтн
или одговарајуће
карактерисТика.

ко црево високог

ично високо притисно
еним ојачањем на
зраfјено са два слоја

етеницаi Спољашњи омот
~

;;

(bar) 700 или веnи
пречник црева: (тт) 6,4

NPTF
15,0 .

) 7,2 или мања

добро:; Н7250 ENERPAC
истих или бољих

;

ком З

i

б

Хидраулички
Опис:
Хидрауличии
прqтока са
2у1 поклоп,
Карактери

Радни прит
Макс.прото
Дужина сет
мањи
Референтн
или одгова
карактеристика.

прикључак—сет

прикључак — сет високог
~З/8" навојем. Укључује и
е за заштиту од прашине.,
тике:

сак: (bar) 700 или веflи
: (1/min)'34 или веflи
(склопљен) (тт) 85 или

' дo6po: C604 ENERPAC
ајуflи истих или бољих

.

ком 10

7.

Хидраулично
Опис:
Уље за хидрауличне
Карактери

ј

Канта: (1) 20
Индекс вис
Вискозност
Густина на
Тачка течења:
Тачка паље
Опсег радн
или већи

Референтн
или одговар4ајуflе
карактеристhка.

уљеi~
~

~

тике: i
~
1

озитета 
а 40°С,
5°С: (cSt)

(°С)
а: (°С)
темпедатуре:

добро:!HF95T
истих

алате

100 или веhи
(cSt) 32 или већа
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200 или виша

(°С) 0-60

ENERPAC
или бољих

'

ком 1

~

,
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Двосмерни хидраулични вентил
Опис:
Двосмерни хидраулички разводник-
вентил са 5 портова, за контролу 2-4
једносмерно активних цилиндара
истовремено.

8• Опис: ком 2

Прикључци: 318" NPTF
Радни притисак: (bar) 700 или веflи
Број портова: 5

Референтно добро: АМ21 ENERPAC
или одговарајуТiе истих или бољих
карактеристика.

Табела 1/а

~ УКУПНА вРЕДНОСТ без ПДв (динара)
(збир колоне бр. 7)

ii vкvпдн износ пдв (динара)
vкvпнА вРЕДност са пдв (динара)
(ред. бр.l+ред.бр.11)
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Ta6eiіa 2
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.
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-
.

;

Ј.М. •

-

Коли
чина

. .

Јед. цена
без ПДВ
(динара)

_

" Јвд. цена
са ПДВ
(динара)

Вредн~
без ПДВ
(динара)

-

ст Вредност"
са
(динара)

ПДВ -

•

произвођача
" добара,

модел,
ознака добра

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

(9)

1'

Хидраулични
Опис:
Компактан,
употребу где
уклапају
Монтажне
причвршfiи~ање
Емајлирани
отпорност.ма
„CR400" cnI
прашину уіфЂучен
Чврсти хро
челични кл
Конусни кп
седиште
Опруга - по
Карактеристике
Радни притисак:
Капацитет
Макс.капац
Ход цилин
Повратни т
Материјал:
Укупна вис
(тт) 51 или
Спољашња
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Пречник клипа
Капацитет
Тежина (kg)

Референтн
ENERPAC
бољих карајстеристика.

цилиндар

равно
се други

рупе омоryflавају

эавршни
корозију

јница и~iпоклопац

ирани
пови
пови кпипа

ратак
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илиндра:
тет цил

i

ра (тт)111
п једнострано
елик

на са увученим
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ља (ст
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9 добро: 
iіли одговарајуflе

20 t

дизајниран, за
цилиндри не

'
лако

;
слој за повеflану

за
на све моделе
висококвалитетни

~
не захтевају

700 или веflи
(t) 20 или веflи

'индра (kN) 201
или веflи

активиран

клипом
;
цилиндра (тт)

50 или већи
 30 или веflи
мања

i
RSM200

истих или

ком 1
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Хидраулични цилиндар10t
Опис:

Компактан, равно дизајниран, за
употребу где се други цилиндри не
уклапају
Монтажне рупе омоryflавају лако
причвршflивање
Емајлирани завршни слој за повеtiану
отпорност на корозију
„CR400" спојница и поклопац за
прашину укључен на све моделе
Чврсти хромирани висококвалитетни
челичниклипови
Конусни клипови клипа не захтевају
седиште
Опруга - повратак са једним делом

2• Карактеристике цилиндра: ком 1

Радни притисак: (bar) 700 или већи
Капацитет цилиндра (тона)10 или
веflи
Макс.капацитет цилиндра (kN) 101
Ход цилиндра (тт )11 или веflи
Повратни тип — једноструко активиран
Материјал: челик
Укупна висина са увученим клипом
(тт) 43 или мања
Активна површина цилиндра (ст2)14
или веflа
Капацитет уља (ст3)18 или веflи
тежина (kg)1,5 или мања

Референтно добро: RSM100
ENERPAC или одговарајуflи истих или
бољих карактеристика.

табела 2/а

1 УКУПНА вРЕДНОСт без ПДв (динара)
(збир колоне бр. 7)

11 УКУПАн ИЗНОС ПДв (динара)

111 уКУПнА вРЕдност са пдв (динара)
(ред. бр.l+ред.бр.11)
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА: Табела 1/а + Табела 2/а:

д vкvhнд
(Збчр

в:РЕдност понvдЕ без пдв (динара)
редоiва 1 из Табеле бр.1/а и Табеле бр.2/а)

6 vКУпАн
(Збир

, у
износ пдв (динара)

редова 11 из Табеле бр.1/а и Табеле бр.2/а)

в vку
(А +

нА вРЕдност понvдЕ са пдв (динара)
Б)

Место и датум:
М.П.

Понуђач:

Напоцена: ;
- Уколико група понуfјача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац
посла.
- Укол4іко понуfјач подноси понуду са пбдизвођачем овај образац nomnucyje и оверава печатом
понуfј ч
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Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуfјач треба да попуни Образац структуре цене на следеfiи начин:
- у колону (5) уписати колико износи јединична цена без ПДВ за понуђенb добро;

у колону (6) уписати колико износи јединична цена са ПДВ за понуђено добро;
- у колону (7) уписати колико износи вредност без ПДВ на тој позицији и то тако што

Fie помножити јединичну цену без ПДВ (наведена у колони 5) са траженом
количином (наведена у колони 4);
у колону (8) уписати колико износи вредност са ПДВ на тој позицији и то тако што
fie помножити јединичну цену са ПДВ (наведена у колони 6) са траженом
количином (наведена у колони 4);
у колону (9) уписати назив произвођача добара, модел и ознаку добра на тој
позицији;
у ред бр. 1— уписује се укупна вредност за све позиције без ПДВ (збир колоне бр.
7);
у ред бр. 11— уписује се укупан износ ПДВ;

- у ред бр. 111 — уписује се укупна вредност за све позиције са ПДв (ред бр. 1+ ред
бр. 11);
У РЕКАПИТУЛАЦИЈИ:

у ред А— уписује се укупна вредност понуде без ПДв (Збир редова 1 из
Табеле бр.1/а и Табеле бр.2/а);
у ред 6— уписује се укупан износ ПДВ (Збир редова 11 из Табеле бр. 1/а и
Табеле бр.2(а);
у ред В— уписује се укупна вредност понуде са ПДВ (ред А+ ред 6 из
табвле РЕКАПИТУЛАЦИЈА)

на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања
обрасца структуре цене;
на место предвиfјено за печат и потпис понуfјач печатом оверава и потписује
образац структуре цене.
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ОБРАЗАЦ број З.

На ос ову 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
обав зним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину
доказ вања испуњености услова („Службени гласник РС', бр.86/15) Понуi7ач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношflу потврfјује да је Понуду број
I  за јавну набавку добара "Набавка хидрауличких алата - ДЛХЕ", број

ЈН/21Q0/0097/2019, Наручиоца Јавно предузеfiе „Електропривреа Србије" Београд -
Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Дуiшана ЈерковиТiа број
1, 31250 Бајина Башта, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталујавних
набавки и интернет страници Наручиоца дана . годин , поднео независно,
без д•говора са другим понуfјачима или заинтересованим лицима.
У суп•отном упознат је да fie сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним
набав ама (,;Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци
бити иштавЈ

Датум:
М.П.

Понуђач

Напом•на:
Уколико заједничку понуду подноси група понуfјача Изјава се доставља за сваког члана групв
понуfја,-ба. Изјава мора бити попуњвна, потписана од странв овлашfiен г лица за заступање
понуfјача из групе понуfјача и овврена пвчатом. ~

' У случ~ју да понуђач подноси понуду са подизвоfјачем, Изјава св доставља за понуђача и
сваког подизвоРјача. Изјава мора бити попуњвна, потписана и оверена од стране овлашfiеног
лица за заступањв понуfјача/подизвоfјача и овврена печатом.
Приликом подношвња понуде овај образац копирати у потребном броју • имерака.

1
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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 понуFјач дајем:

ИЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број
  за јавну набавку добара "Набавка хидрауличких алата - ДЛХЕ", број
ЈН/2100/0097/2019, поштовали обавезе које произилазе из важеТiих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум: Понуђач
М.П.

Напомена:
Уколико зајвдничку понуду подноси група понуРјача Изјава се доставља за сваког члана групв
понуђача. Изјава мора бити попуњвна, потписана од странв овлашfiеног лица за заступањв
понуfјача из групе понуfјача и оверена печатом.
У случају да понуfјач подноси понуду са подизвоFјачем, Изјава се доставља за понуfјача и сваког
подизвођача. Изјава мора бити попуњена, поiпписана и оверена од стране овлашfiеног лица за
заступање понуfјача/подизвођача и оверена печатом.
Приликом подношвња понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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1

ХЕ" Бајина Башта

На основу
14/15
елеме
испуњености

; ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОН
за јавну набавку добара: "Набавка хид а личких ал~тар У

број ЈН/2100/0097/2019
rI

члана 88. став I. Закона о јавним набавкама („Службени
і 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15.
тима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

услова ("Службени гласник РС" бр. 86/15), уз понуду

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ДЕ
- ДЛХЕ",

гласник
Правилника

и начину
рилажем

ОБРАЗАЦ број 5.

РС`, бр.124/12,
о обавезним
доказивања

~ _ _ . __
~
f
г

.. - - - - - ---- --- -- . - -- -- - - - , - --- - - -
1
(

-- - -

дина•а

- -- -- - -- -- - -

Г
1

;
~

ј динара

! Укупни трошкови без ПДВ
дина•а

„ ПДВ i
дина•а

к Укупни трошкови са ПДв ;
i динара

Структуру
уколик
наручи
бр.12412,

трошкова
1 наручилац
• ца , сходно

14115

припреме понуде прилажем и тражим накнаду
предметни поступак јавне набавке обустави из
члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама

и 68/15).

Датум: .
М.П.

наведених
разлога
(„Службени

Понуfјач

трошкова
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гласник РС`,
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inpowкo
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бр.124/92,
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надокна
-Уколик¢
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понуfјач.
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е и који
трошкове
а накнаду
14/15
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и трошкове
група

Уколико

припреме понуде попуњавају само они понуfјачі
траже да им ux Наручилац надокнади у Законом прописаном

припреме и подношења понуде сноси искључиво пон}i
трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавка
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училац

писује
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ПРИЛОГ број 1.

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара: "Набавка хидрауличких алата - ДЛХЕ",
број ЈН/2100/0097/2019

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС' бр. 124/2012, 14/15, 68/15)
саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

ПОДАТАК О НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЋАЧА

1. Члану групе који Tie бити носилац
посла, односно који Tie поднети
понуду и који Fie заступати групу
понуfјача пред наручиоцем;

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

3.Друго:

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

м.П.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

м.п.
Датум:

Напомена:

У случају подношења Заједничкв понуде попунити, потписати, оверити и доставити овај Образац,
а ако не могу сви подаци да стану у овај Обрааац доставити потписан и оверен Споразум у складу
са Законом о јавним набавкама и овом Конурсном документацијом, а који обавезно садржи податке
из Обрасца (Прилог 9).
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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. 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 о~лику садржини и начину
коришhења јединствених инструмената платног промета

,
ДУЖН И К:
(назив и седиште Понуђача)
мАтични БРОЈ дУЖниКА (понуђача):  
тЕкvт-~и РАчvн дvжникР, (понуђача):  
пиБ д'ЖнИКА (Понуђача):  

и зда~је дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ М8НИЦЕ

за ЈН/2100/0097/2019
"Набавка хидрауличких алата - ДЛХ i "

КОРИQНИК !ПОВЕРИЈIАЦ:Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска 13,
іОгранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, трг Душана
!Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, матични број 0053658, ПИБ 103920327,

; бр. тек. рачуна: 160-797-13 Банка Интеса

Предај мо ва'м бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права
протес~а и наплатива на први позив, за јавну набавку број ЈН/200/0097/2019 - "Набавка
хидрауличких алата - ДЛХЕ". I

Овлаш ујемо Повериоца, да предату меницу број
серијск~и број менице) може попунити на износ од 

 (уписати
динара (и словима
  динара)

(миниално 10% од вредности наше понуде без ПДВ), за озбиљност понуде са роком
важења~  дана (ynucamu број дана,мин.30 дана) дужим од рока важења понуде, с тим да
евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења
мениц и меничног овлашFiења за исти број дана.

Истовр мено ,ОвлашFiујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 
динара (минимално 10% од вредности наше понуде без ПДВ), и да безусловно и
неопозиво, б,ез протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима извршити
напла са свих рачуна Дужника  
(унвти~одговарајуће податке дужника — издаваоца менице — назив, место и адресу) код
банке, а у корист повериоца 

Овлаш1iујемо';банке код којих имамо рачуне за наплату — плаfiање изврше на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редосле~д чекања у случају да на
рачунигnа уоп'ште нема или нема довољно средстава или због г~оштовања приоритета ̀ у
наплати са рачуна. I ;
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашfiења, на са
задуже е'и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
меница је важеfiа и у случају да доFје до промене лица овлашfiенс
статусн.іх промена илии оснивања нових правних субјеката од стј
потписана од стране овлашfiеног лица за заступање Дужника  
(унети име и презиме овлашћеног лица).

тављање приговора на

г за заступање Дужника,
~ане дужника. меница је
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Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

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

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

2. Уколико као изабрани понуђач не потпишемо уговор са наручиоцем у року
дефинисаном поэивом за потписивање уговора или не обезбедимо или одбијемо да
обезбедимо средство финансијског обезбеfјења у року дефинисаном у конкурсној
документацији.

Датум: ПонуТјач:
М.П.

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

понуде
• фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање

новчаним средствима понуfјача код пословне банке, оверену од стране банке
• фотокопију ОП обрасца
• Доказ о регистрацији менице у Регистру меница народне банке Србије (фотокопија

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је иэвршила
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења
н6с).
Менично писмо у скпаду са садржином оеог Прилога се достаеља у океиру
понуде.
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ПРИЛОГ број 3.

на основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр.
16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС
80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03102 и 05103, Cr~. гл. РС бр. 43/04,
62/06, 111/09., др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о о~лику садржини и начину
кориш if~ ења јединствених инструмената платног промета.
(напо I ена: не доставља ce у понуди)

ДУЖН К:  
(назив и седиште Понуfјача)
мАтичнИ 6FOJ дУЖниКА (понуТјача): 
ТЕКУђИ РАчун дvжникА (понуђача):  
пиБ д нИКА (Понуfјача):  

и здаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ М НИЦЕ

за ЈН/2100/0097/2019
"Набавка хидрауличких алата - ДЛХЕ ̀

КОРИGниК -'ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска 13,
Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајv~на Башта, трг Душана ,

• ЈерковиFiа број 1, 31250, Бајина Башта, матични број 20053658, ПИБ 103920327,
бр. тек. рачуна: 160-797-13 Банка Интеса ,

Предајgмо ва'м 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену nеницу која је неопозива,
без пр ва пр;отеста и наплатива на први позив, серијски бр.  I  (уписати
серијск~ број) као средство финансијског обезбеi7ења и овлашfiујемо Јавно предузеfiе

~ахидрое ектране Бајина1е 
Београд, 

Н
 Огранак

6аштатрг Д шана 1250 Бајина Башта, као
Повер оца, д;а предату меницу може попунити до максималног изн са од динара
(минимрлно 1!0% од уговорене вредности без ПДВ), (и словима  

,  динара),
по УгQвору ј за ЈН/2100/0097/2019 "Набавка хидрауличких алата - ДЛХЕ", број

I од (заведен код Корисника - Повериоца)
од   (за~еден код дужника) као

инансијског обезбеђења за добро извршења посла уколико
 (назив дужника),

као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или '

и број  1
средст о ср

~ 1

неквал тетно. ;
Издата бланко сопствена меница серијски број  (~уписати серијски '
број) може ~ се поднети на наплату у року доспеfiа утврТјеном Уговором број '

i , оД  
Повериоца) иl број   од
дужник ) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од
уговор с тим да евентуални продужетак рока важења угово
продуж~ње рока важења менице и меничног овлашfiења, за исти
продужен и рок важења уговора.

године (заведеі код Корисника-
  године (заведен код
уговореног рока важења
а има за последицу и
ipoj дана за који Fie бити
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Овлашfiујемо Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско -
Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиFiа број 1, 31250 Бајина Башта,
као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од
вредности бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текуfiег рачуна
Дужника бр.  код   Банке, а у
корист текуfiег рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Банка Интеса.

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

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

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

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

Датум: Понуfјач:
М.П.

Потпис овлашflеног лица

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

извршење посла
• фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање

новчаним средствима понуi7ача код пословне банке, оверену од стране банке
• фотокопију ОП обрасца
• Доказ о регистрацији менице у Регистру меница народне банке Србије (фотокопија

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашflења
нБс).
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ПРИЛОГ број 4.

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ИСПОРУЦИ ДОБАРА
За јавну набавку број ЈН/2100/0097/2019 —
"Набавка хидрауличких алата - ДЛХЕ`

Датум 

ПРОДАВАЦ: КУП

(Назив правног лица)

(Адре'са правног лица)

Ц~

ЈП "Електропривред Србије" Београд,
Балкан ка 13,
11000 6 оград

Огра ак
"Дринско = Лимске Е" Бајина Башта

трг Душана Јер овиТiа број 1
31250 Бајина Башта

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

А) дЕт4љнА спЕциФикАциЈА доБАР,°,:

Укупна

hpunc
ПДВ-а,

П редмЕ
1
~

о ДА
о НЕ ,
ПредмЕ
р ДА
❑ НЕ

вредност испоручених добара по спецификацији (без ПДВ-а)

Г: НА1
укупну

је динара.

ОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јэд.мере, јед.цену без
цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а)

т уговора одговара траженим техничким карактеристикама.

т уговора нема видљивих оштеflења

Укупан 'број позиција из спецификације: Број улаза:
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Навести позиције које имајУ евентуалне недостатке (попуњавати само У. случајУ
рекламације):

Друге напомене (достављени докази о квалитетУ - безбедносни лист на српском језикУ У
складУ са Правилником о садржајУ безбедносног листа (Службени гласник РС бр.,
100/2011), извештај о извршеним Услугама и друго):  

6) да је Услуга извршена У обимУ, квалитету, Уговореном рокУ и сагласно УговорУ
потвРђУ1У:

ПРОДАВАЦ: КУПАЦ:

(Име и презиме) Одговорно лице по РешењУ за
извршење Уговора (Име и презиме)

(Потпис) (Потпис)

1) У случајц да се добра односе на веflи број Места трошка, уз Записник приложити
посебнУ спецификацију по Месту трошка.

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

Обавеза Наручиоца је издавање писменог Налога за набавкУ без обзира на предмет
набавке.

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

Појашњења:

1. налог за набавку=наруџбеница (излазни документ ка Продавцу, издат на основу
vговора) о6АвЕзан пРилог зАписникА.

2. Потпис од странв наручиоца на записникује један и то је потпис Одговорног лица
за праfiење извршења уговора именованог Решењем.

3. Продавацје дужан да уз фактуру достави и обострано потписани записник.
4. Обавеза наручиоца је издавање писменог налога за набавку.
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Jfl „Enemwonpmapella Cp6mje" BeorpaR - Orpamam „gpmmcmo — flmmcme XE Bajmma Sanaa
KoHKypcHa AoKymeHraLimja JH/2100/0097/2019

mown YrOBOPA

3a Jamy Ha6aaKy 6poj JH/2100/0097/2019
"Ha6aaKa xivipaymmaix anal-a W1XE"

Y CKJIOy ca ,damum Modenom yeoeopa u enemeHmuma HajnoearbHuje noHyde 6uhe aatcrbygeH
Yeoeop o jaeHoj Ha6aequ. rloHyhav damu Moden yeoeopa nomnucyje, oeepaea u docmaerba y
noHydif.

YrOBOPHE CTPAHE:

1. JaaHo npeAysehe "EneK-rponplispeAa Cp6iije" Beorpapo BanKaHcK 13

Tp gywaHa JepKosmila 6poj 1, 31250 Bajma BaLuTa
OrraHaK ",0,1314HCK0-.111/1MCKE XV1,EIPOE.11EKTPAHE" BajwHa BaLuTa

Manigiim 6poj: 20053658
FMB: 103920327
TeKyhti paiy 6poj: 160-797-13,
Sawa: Banca Intesa aq BeorpaA
KOJR 3ac-ryna (1:014HaHCI4jCKV1 Ampeicrop Orpama 3opm.ta JoBaHown,, Avinn.m.m., no ilyHomobjy
6poj 12.01.47976/1-15 oi:J, 24.09.2015. ropme LIgonyHe IlyHomorij6 6poj 12.01.47951/2-15 op,
07 10.2015. romme,
(y arbem,Tewry: HappliinaigKynag)

LI

2.

2a

VI3

Yn qa ii 6poj  
M TVILIHVI 6poj:  
fl 6:  
Te yho paHyli 6poj:
Ba Ka:  
Kora sacTyna
(11 aripenif!TeKary: npoRaBag)

1,13  

Ynrqa w 6poj  
MaTV1LIHVI 6poj:  
11115:  
Téiçyhw paLlyH 6poj:
BaIj1Ka 11
Kor 3acTyna
('ü4aH apre nomtaqa und nodu36o1aq)

2b.  .1 

1,13  .1
Yr( qa' v6poj  
MaTw-n-nn 6poj:  
11115:  
Teiyhw patiyH 6poj:  
BaHKa;  
or 3k-ryra  

apyne noHybatia unu nodu4e0aq)

(y Aarb8m TeKctry sajeAHo: YrosopHe cTpaHe)

saKrbyt-iine cy y Bajmoj Bawm, AaHa .roAmHe cnegerm:
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УГОВОР о КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА

"Набавка хидрауличких алата - ДЛХЕ"
ЈН/2100/0097/2019

Уговорне стране констатују :
• да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона о

јавним набавкама („Сл.гласник РС", бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео
отворени поступак јавне набавке број ЈН/2100/0097/2019 ради набавке добара и то
"Набавка хидрауличких алата - ДЛХЕ".

• да је Поэив за подношење понуда у веэи предметне јавне набавке објављен на Порталу
јавних набавки дана , као и на интернет страници Наручиоца;

• да Понуда ПонуFјача, која је заведена код Наручиоца под бројем од
 2019. године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за
подношење понуда и Конкурсне документације; .

• да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора број од
године изабрао понуду Понуђача 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет овог Уговора о купопродаји (даље: Уговор) је набавка хидрауличких алата, у
складу са условима из Конкурсне документације.
Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1.овог члана
у уговореном року, на паритету испоручено у месту складишта ЈП ЕПС — Огранак ДЛХЕ, на
адресе наведене у члану 5, у свему према Понуди Продавца број од
 године, Обрасцу структуре цене, Конкурсној документацији за предметну јавну
набавку и Техничкој спецификацији, који као прилози чине саставни део овог Уговора.

Делимично извршење уговора Продавац ћe у складу са Понудом, уступити подизвођачу:
 (назив ПодизвоFјача из
АПР) и то:   (опис добара), са
процентом учешћа у понуди од (бројчано исказани процента) (попуњава Понуfјач).
Продавац који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио
подизвоFјачу у потпуностије одговоран Наручиоцу за реализацију Уговора.
Група понуђача у заједничкој понуди, одговорна ,је неограничено и солидарно за извршење
обавеза по основу овог Уговора.

Члан 2.

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

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ
Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи  
(словима: 

 ) динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увеfiава се за порез на додату вредност, у складу
са прописима Републике Србије.
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У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне
Конкурсном документацијом.

Цена ~добара из става 1 .овог члана. утврfјена је на паритету ЈП
навед~ним адресама у члану 5 за испоруку, и обухвата трошкове
испор ке на начин какоје реryлисано овим.Уговором.

ИЗДА AF6E РАЧУНА И ПЛАЋАFbЕ~
Члан 4.

абавке и који су одреFјени

ЕПС —
које Пк

Огранак ДЛХЕ, по
одавац има у вези

Прода~ац се обавезује да, по извршеној испоруци добара из члана 1. овог Уговора и
потпиоивању' Записника о извршеној испоруци добара, испостави исправан рачун директно
Купцу, односно Огранку "Дринско — Лимске ХЕ", коме је исп рука уговорених добара
изврш на.
Рачун мора бити достављен најкасније до 05. у месецу за добра испоручена у претходном
месецу, на адресе Наручиоца:
за Табlелу 1. "
Јавно~предузеflе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13. Огранак „Дринско
Лимск хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиhа број 1, 31250 Бајина Башта,

за Таб~лv 2.
,Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска
'Лимске ~ хидроелектране" Бајина Башта - Организациона целина ХЕ
број 40, Мали Зворник 15318,
4 ~

-- -`- езним: прилозима и то:,~• Зап~ сник о извршеној испоруци добара потписан без примед
представника Наручиоца и Продавца;

: Отп~емница на којој је наведен датум испоруке добара, као
добра, са читко написаним именом и презименом и потписом
које е примило предметна добра.

У испоставлDеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно
дефинисаних; назива робе из конкурсне документације и прихваf~ене понуде (из Обрасца
структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, fie се сматрати
неиспр вним., Уколико, због коришFiења различитих шифрарника и софтверских решења није
мoryTie у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продав~ц је обавезан да уз рачун
достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са вахтеваним називима из
конкур~не документације и прихваfiене понуде.
Рок плаflања I почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратеfiом !
документацијом на писарници Наручиоца. ~

13. Огранак „Дринско -
„3ворник", Краља Петра 1

1 ~
и од стране овлашfiен`их'

и количина испоручених
овлашfiеног лица Купца,

Плаfiа е , укупно уговорене цене извршиfiе се у динарима, н рачун Продавца број ,
~ I  који се води код  І  банке у '

целости, нако;н закључења Уговора, испуњења одложног услова и акон испоруке предмета
Уговор' и' успешно извршеног квалитативног и квантитативног пријема предмета Уговора, у' `
року до 45,дана од пријема исправног~рачуна на писарници Наручио а. ;
Обавезе које i доспевају након истека акrуелног Трогодишњег Пр грама пословања, 6иFie
реализоване највише до износа средстава, која Tie за ту намену бити одобрена у новом
nporpanJіy пословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаFiати угово ене обавезе.
Продавац се обавезује да се приликом испостављања рачуна обавезно позове на број
јавне н бавке и заводни број Уговора (заводни број код Наручиоца).

~ 
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РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 5.
Продавац се обавезује да испоруку предметних добара изврши у року од  
календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца, у
писаном облику, путем е-maila, на следеfiу е-маил адресу:  
(Попуњава Понуђач).
Испорука се може вршити у периоду понедељак — петак 07-13 часова, уз претходну најаву,
минимум два дана пре испоруке, на следеfiе е-маил адресе:
за Табелу бр.1. zlatan.markovicCШeps.rs 
за Табелу бр.2. sasa.djuric@eps.rs 
Продавац мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара, за сваку табелу
посебно, испоручити на следеfiе адресе Наручиоца:

за Табелу бр. 1
ЈП ЕПС
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, 31256 Перуnац

за Табелу бр. 2
ЈП ЕПС
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, - Организациона целина ХЕ „Зворник",
Краља Петра 1 број 40, Мали Зворник 15318

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са
Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема
добара у складишта ЈП ЕПС — Огранак ДЛХЕ „Бајина Башта".
Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада
на терет Продавца.
У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року, Купац има право на
наплату уговорне казне.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 6.

Квантитативни пријем
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 следеТiе податке: број Уговора, у складу са којим
се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши
транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспеflа испоруке у место
складиштења складиште ЈП ЕПС — Огранак ДЛХЕ, ХЕ „Бајина Башта", Перуflац, Огранак
"Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, - Организациона целина ХЕ „3ворник", Огранак "Дринско-
Лимске ХЕ" Бајина Башта, коме се добро испоручује.
Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено
преузимање добра у периоду понедељак-петак 07-13 часова.
Пријем предмета уговора констатоваfiе се потписивањем Записника о квантитативном
пријему — без примедби и/или Отпремнице и провером:
• да ли је испоручена јповорена количина
• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
• да ли су добра без видљивог оштеfiења
• да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратеfiа документација наведена у

конкурсној документацији.
У случају да доfје 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.
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Члан 7.
Квалитативни пријем

Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди
квалитет испорученог добра чим је то према редовном току стварп и околностима мoryfie, а

;најкасније у року од 8 (осам) дана.
' Купац може одложити утврFјивање квалитета испорученог добра дqк му Продавац не достави
;исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Продавца да му их без
одлагања достави.
УколиіIо се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном Купац је обавезан
да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања а најкасније у року од 3
(три) д~на од дана када је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.
Када е, после извршеног квалитативног пријема, покаже да испоручено добро има неки
скривеи недостатак, Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без
одлага а, чим утврди недостатак.
Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријеRда приговора из става 3. и
става . овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.
Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин стави9 приговор због утврђених
недост така у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од
Продавца:
' - да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима oI клоњиlве, или~

- да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено
; до ро са недостацима о свом трошку преузме или

- да одбије пријем добра са недостацима. i
У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од
тога, Гродавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатак на испорученом
добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности ;за
штету.
Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после
преузигіања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузјhмања (скривене мане).
У случ 'ју неслагања Продавца са извршеним квалитативним пријеііом, као и неприхватања
или о~поравања приговора, контролу извршене испоруке добара извршиflе независна
лабораторија, одобрена од стране Продавца и Купца. Одлука независне лабораторије биfiе
коначн . ;
Одлука независне лабораторије за контролу ни у ком случају не ослобађа Продавца од
његови обавеза и одговорности из овог Уговора.
Трошко~ве контроле сноси Продавац. ;
Уколикq прије'м предметних добара не буде успешно извршен, ПррΡдавац је у обавези да у
најкраТi~м року отклони све евентуалне недостатке и примедбе кдје утврди Стручни радни
тим, а ,ок се ти недостаци не отклоне, сматраfiе се да испорука није извршена у року.
Након извршеног пријемног испитивања/квалитатиног пријема (по отклањању евентуалних
примедiи), Стручни радни тим Купца и представник Продавца састављају и потписују
Записник о np I јемном испитивању/квалитативном пријему.
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ГАРАНТНИ РОК
Члан 8.

За сва добра, наведена у Обрасцу број 2— Образац структуре цене (за Табеле 1. и 2.), поред
гаранција које су реryлисане важеТiим законским прописима РС и које стандардно дају
произвоFјачи, односно продавци, Наручилац није предвидео посебне захтеве по питању
гарантних рокова.
Продавац је дужан да о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања
гарантног рока.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЋЕF6А

Члан 9.

Меница као средство финансиiског обезбеТiења за добро извршење посла

Продавац је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од
дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна, а пре
испоруке, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима ("Сл.
лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 — одлука УСЈ и 57/89, "Сл.лист СРЈ" бр. 31/93 и "Сл. лист
СЦГ" бр. 1/2003 — Уставна повеља), као средство финансијског обезбеfјења за добро
извршење посла преда Купцу:
1) Меницу 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 вођења
регистра меница и овлашfiења („Сл. гласник РС` бр. 56/11 и 80/15) и то
документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са
одреТјеним 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 oвnawFiyje купца да може наплатити меницу
на износ од минимум 10 % од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења
минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак
рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашfiења, 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 понуfјача;

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

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

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

Меница може бити наплаfiена у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиfјен уговором.
Уколико се средство финансијског обезбеТјења не достави у уговореном року, Купац
има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за озбиљност понуде.
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Члан 10.

Доста љање средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 9.
представља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни
услов ме испуни.
iУколико се средство финансијског обезбеђења за добро извршi ње п сла не достави у
'.остављеном року, сматраТiе се да је Продавац одбио да закључи Уговор.

IУГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ 3AKAWF6EFbA У ИСПОРУЦИ

Члан 11.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи добро у уговореном року и
уговорgној динамици, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог
Уговор , обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на укупну вредност добара.
Уговор а казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног ока испоруке из члана 5.
овог Уговора и износи 0,5°/о укупно уговорене вредности, а највише до 1 О% укупно уговорене
вредности добара, без пореза на додату вредност
Плаfiање уговорне казне, из става 1. овог члана, доспева у року до 5 (четрдесетпет) дана од
дана пријема.од стране Продавца, рачуни Купца испостављене по овом основу.
У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (двадесет) дана, Купац има право да
једнос рано рвскине овај Уговор и од Продавца захтева накнаду штете и измакле добити.

ВИША СИЛА,, ,
I Члан.12. ;1 ;

Дејств више ~ силе се сматра за случај који ослобађа од одговорн сти за извршавање свих ;
или не их уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично kіли потпуно неизвршење
уговорених обавеза,заону Уговорну страну код које је насryпио случај више силе, или обе
уговорије стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење
обавез~ које је онемоryFiено због дејства више силе, одлаже се за в~еме њеног трајања.

Угово на .ст Iана ко о е изв шавање гово них обавеза онемо flено след дејства вишер р Ј 1 1 р У р гУ, У
силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрјесетосам) часова,
од час наступања случаја више силе, писаним путем обавести друry Уговорну страну о
настан у више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о
постоја у; ви ј е силе.

За вре е трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје тр шкове л ни један трошак,
или ryб'ітак је'дне и/или обе Уговорне стране, који је настао за врем~е трајања више силе, или
у вези ејства' више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокн~ади дуга Уговорна ,
страна, ни, за i реме трајања више силе, ни по њеном престанку. ;
Уколик деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) кале дарских дана, Уговорне ,
стране, fie се договорити о даљем поступању у извршавању о редаба овог Уговора -
одлага у iисп.уњења и о томе fie закључити анекс овог Уговора, или fie се договорити о,
раскид овог !Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по ов м основу - ни једна од
Уговорних;стр'ана не стиче право на накнаду било какве штете.

f
i

РАСКИ У.ГОВОРА .
; : ' Члан 13.

Ако ПрQдавац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао своје
обавезе , или; упркос писмене опомене Купца, крши одредбе овог уговора Купац има право
да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Прод~вцу писану опомену.
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Ако Продавац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року
од 8 (осам) дана по пријему писане опомене, Купац може у року од наредних 5 (пет) дана да
једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења.
У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране Tie измирити своје
обавезе настале до дана раскида.
Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има
право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

Члан 14.
Неважење било које одредбе овог Уговора неfiе имати утицаја на важење осталих одредби
Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 15.
Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у
документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, и да их користи
искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.
Информације, подаци и документација које је Купац доставио Продавцу у извршавању
предмета овог Уговора, Продавац не може стављати на располагање треfiим лицима, без
претходне писане сагласности Купца, осим у случајевима предвиТјеним одговарајуFiим
прописима.

Члан 16.
Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора доТје до статусних промена код Уговорних
страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.
Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Купац може да дозволи, а
Продавац је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних промена код
Купца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 17.
Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка
промене у било којем од података у вези са испуњеношflу услова из поступка јавне набавке, о
насталој промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин.
Уговорне стране су обавезне да једна друry без одлагања обавесте о свим променама које
могу утицати на реализацију овог Уговора.

ВАЖНОСТ УГОВОРА
Члан 18.

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника Уговорних
страна а ступа на снагу када Продавац испуни одложни услов и достави у уговореном року
Меницу за добро извршење посла.
Уговор се закључује до укупно испоручених уговорених количина добара из члана 1. овог
Уговора, највише до висине планираних средстава за предметну јавну набавку, а најкасније
до 01.03.2020. године. Уколико се уговорена средства утроше пре истека уговореног рока
Уговор Tie се сматрати испуњеним.
Уколико Уговор није раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама
овог Уговора или Закона, Уговор престаје да важи исплатом укупно уговорене вредности из
овог Уговора, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.
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ИЗМЕНЕ TOKONI TPAJAFbA УГОВОРА

писан
•Купац може, након закључења Уговора, повеfiати обим предме' а Уговора, с тим да се
вредн ст Уговора може повеfiати максимално до 5% од укупно вре ности Уговора из члана 3.
г

Купац ложе да дозволи промену цене или других битних елемената Уговора из објективних
;разлог као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа,
наступ околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговор е стране или се због њих
не мое остварити сврха овог Уговора.

Члан 19.
Уговорне стране су сагласме да се евентуалне измене и допун

форми — закључивањем анекса у складу са прописима о јав
овог Уговора изврше у

им набавкама.

Након ' акључења Уговора о јавној набавци Купац може да дозво}~и проп~ену цене и других
битних~елемената Уговора из објективних разлога који морају бити ј~сно и јр рецизно одреfјени
у конкурсној ; документацији, Уговору о јавној набавци, односј.о предвиђени посебним
прописііма.

Промена, односно усклаFјивање цене у складу са одредбама овс1г Уговора не представља
промеі.у самог Уговора.

У случ~ју измене овог Уговора Купац Fie донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке
у скла у са П,рилогом ЗЛ Закона о јавним набавкама и у року од тр дана bд дана доношења
исту о~јавитина Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и
Државној ревизорској институцији.

ЗАВР1
1
1
На од
одред
Репуб

q
НЕ ОДРЕДБЕ

~1
осе Уговорних страна, који нису уреfјени овим Уговором, п имењују се одговарајуFiе;
е 300 и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива
ике Србије — примењивих с обзиром на предмет овог Уговор .

' Члан 21.

Члан 20.

Уговоріе јстране су сагласне да fie сваки спор који настане у вези са овим Уговором,
настоја~ги да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
Сви не~пораэуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уг ворне стране fle решити
споразyмно, 4 уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласн

.
 да сваки спор настао из

овог УгQвора буде коначно решен од стране стварно надлежног суд
У случ~I ју спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се
води н српском језику.

i Члан 22.
Овај Уговор ступа на снагу кад се испуне следеfiи услови:

• када Уговор потпишу овлашflена лица Уговорних сТрана и
•: када Продавац достави средства финансијског обезбеFјења за добро извршење

посла. ;
За све што није регулисано овим Уговором, примењиваfiе се одредбе Закона о облигационим
односи~па 'и други важеflи прописи који регулишу ову материју.
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Члан 23.
Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

• Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН/2100/0097/2019
• Споразум о заједничком наступању - у случају подношења заједничке понуде
• Понуда Продавца број од . године, која је код

Наручиоца заведена под бројем дана . године
(не попуњава понуђач)

• Образац структуре цене
• Решења о одговорним лицима
• Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација.

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

Члан 24.
Уговор је сачињен у б(шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четири) примерка за
Наручиоца/Купца и 2 (два), идентична, примерка за Продавца.

КУПАЦ: ПРОДАВАЦ:

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

Огранак
"Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта

Трг Душана Јерковиflа број 1
31250 Бајина Башта М.П.

(Назив)

(Потпис)

(Име и презиме)

Зорица ЈовановиТi, дипл.економиста (Функција)
Финансијски директор Огранка

Напомена: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља
садржину Уговора који fie бити закључен са иаабраним понуFјачем коме буде додељен Уговор о јавној
набавци.
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Члан 1.
. Стране су се договориле да у вези са јавном набавком добара број ЈН/2100/0097/2019

"Набавка хидрауличких алата - ДЛХЕ" (у даљем тексту: Добра), oмoryTie приступ и размену
података који чине пословну тајну, као и података о личности, те да штите њихову
поверљивост на начин и под условима утврђеним овим Уговором, законом и интерним актима
страна.
Овај Уговор представља прилог основном Уговору број од
  године.

Члан 2.
Стране су сагласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног односа
имају следеflе значење:
Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није
опште позната нити је доступна треflим лицима која би њеним коришfiењем или
саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца
заштиfiена одговарајуfiим мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним
обавезама или одговарајуfiим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би
саопштавање треfiем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне;
Држалац пословне тајне — лице које на основу закона контролише коришfiење пословне тајне;
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 за чији рачун је информација похрањена, датум
настанка информације, место похрањивања информације, начин саэнавања 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 одреfјен или одредив на
основу личног имена, јединственог матичног броја граFјана, адресног кода или другог
обележја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног
идентитета.

Члан 3.
Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације,
истраживања, технике, процеси, програме, графиконе, изворне документе, софтвере,
производне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све информације
писмено означене као „пословна тајна" или „поверљиво", информације која, под било којим
околностима, моry да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, услове и
околности свих преговора и сваког уговора измеFју Купца и Продавца.
Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од
суштинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква
информација доспела до треfiе стране.
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Свака страна Fie приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о
личности, а у, вези са Пословним активностима посryпати у складу са важеfiим Законом о
зашти и података о личности у Републици Србији.
Осим ко изричито није другачије уреТјено,

iједна
ране,

• нefie одавати ове информације треfiој страни, осим запослеи
стране 'којима су такве информације потребне (и подлежу
огранииењима одавања која су бар толико рестриктивна као v
од стране запослених и саветника); и

• Fie се трудити у истој мери да заштити пословну тајну и/или
д~уге сТране као што чува и своји пословну тајну и/или повеј
значаја, али ни у ком случају мање него што је разумно.

• н
с

страна неfiе користити пословну тајну или поверљиве информације друге

има и саветницима сваке
ограниченој употреби и
она писмено извршавана

повер
љиве

~иве информације
нформације uctor ,

Члан 4.
Прималац преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Да аоца у истој мери као и
сопстве~ну, каiо и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу очувања
поверљивости примљене пословне тајне
Прималац, се 1рбавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна ли прими преко било ког
носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно достављање
пословне ' тај,не Даваоца треТiим лицима на било који начин, без предходне писане ;

iагласности Д'аваоца.
Обавез из претходног става не постоји у случајевима:
а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне '
; Дав оца надлежним органима власти, у складу са важеfiим нал гом иriи захтевом сваког i

суда управне агенције или било ког владиног тела упоредиве н длежности, под условом ,
да с рана 'која одаје Даваоца писмено обавести пре таквог о авања, да би омогуfiио
Дав оцу да се успротиви таквом налогу или захтеву; '

г

б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим
овла flеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца преіла Даваоцу, уз услов да
ПDиіhалан остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговор~а;

в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним r~ицима која се сматрају
њего~им повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за.
поступа'ње i наведених правних лица са добијеним податком у склаГду са обавезама

i Припг~ аоца з овог Уговора
~ 1 

г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или финансијским
саве ни;цима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.i 

Гlоред і1ога горе наведене обавезе и ограничења се не односе на и формације које Давалац ;

Iaјe Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:

~~
1~
11

;

• то било познато Примаоцу у време одавања,
• дошло до јавности, али не кривицом Примаоца,

i
• то примљено правним путем ;без ограничења употребе о

овлашfiена да ода, ~
• то неэависно развијено од стране Примаоца без приступа и

тајне и/или поверљивих информација власника; или

• је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца.

треhе стране која је

и коришFiења пословне '
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Члан 5.
Стране се обавезују да fle пословну тајну, када се она размењује преко незаштиfiених веза
(факс, интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих метода
криптовања, комбинованих са одговарајуfiим поступцима који заједно обезбеђују очување
поверљивости података.

Члан б.
Свака од Страна је обавезна да одреди:

• име и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту: Задужено
лицв),

• 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 с,пора 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 коришfiењем електронске поште, Прималац је обавезан
да одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље поруку са
потврдом да је порука примљена.
Уколико Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном
пословном тајном у року од два радна дана, рачунајуflи у овај рок и дан када је порука
послата, обавезна је да обустави даље слање података, и да покрене поступак за откривање
разлога кашњења у достављању информације да је порука са приложеном пословном тајном
примљена.
Слање података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није
нарушена, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

Члан 8.
Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем, врши се
уз следеТiу напомену: „Информације које се налазе у овом документу представљају пословну
тајну   . Документ или његови делови се не могу копирати, репродуковати или
уступити без претходне сагласности „ ".
Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на праэне линије
текста напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне тајне.
Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна морају
да садрже cneдefie ознаке степена тајности:
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За Купца:
; Пословна таiна

Јавно преду;зеfiе „Електропривреда Србиј "
; Балканска 13. Београд

ОГРАНАК':ДРИНСКО — ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Бајин
Трг Душана Јерковиhа број 1, Бајина Башта

или:

Башта

Поверљиво 
Јавно предузеhе „Електропривреда Србије"

Балканска 13. Београд
ОГРАНАК "ДРИНСКО — ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Бајина Башта

ТргДушана ЈерковиТiа број 1, Бајина Башта
За Продавца:

Пословна таiна
i

или:
Поверљиво

. ~
УколикQ се ради о усменом достављању информација, инфо мације fie се сматрати
пословном тајном Даваоца уколико је то назначено приликом усме ог достављања и уколико
је о томе у року од 3 (три) радна дана од дана усменог доставља а, Примаоцу достављена
напомена у писаној форми (у штампаној форми или електронским п~iтем).

Обавез
разменi

i Члан 9.
из овог уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имал

ле до тренутка закључења овог Уговора.
е приступ или су је

Обавез~е 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 Нрих доиiао случајно током
реализације Пословних активности из члана 1. овог Уговора. I

~
Члан 10.

давала4 остаје власник достављених података који представљају пословну тајну. Давалац
има пр во да у било ком моменту, захтева од Примаоца повраflај оригиналних Носача
инфор ација који садрже пословну тајну Даваоца.~ 
Најкасн је у року од тридесет (30) дана од дана пријема таквог захтев , Прималац је у
9бавезј да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну Даваоца и.
уништи и све ; копије и репродукције тих података (у било ком об}іику, ујЈључујуfiи, али не
огранич вајуfiи се на електронске медије) које су у поседу Примадца и/ или у поседу лица ;
ко~има су исти;предати у складу са одредбама овог Уговора.;

1 Члан 11.
Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора, доfје до статусних промена код уговорних
Страна; права и обавезе прелазе на одговарајуfiег правног сле беника (следбенике). У
случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дукан да до окончања
ликвидационог поступка обезбеди noвpafiaj Даваоцу свих оригинала и уништавање свих
примерака и облика копија примљених Носача информација.
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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
тpefier лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.
Прималац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже вредне
податке Даваоца и да fle свака материјална повреда овог уговора изазивати последице које
су, дефинисане законом.

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

Члан 14.
Евентуалне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случају да су састављене у
писаној форми и потписане на прописани начин од стране 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.

Члан 16.
Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашfiени заступници обе
Стране, а ако га овлашfiени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра
закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.
Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су
претходно дефинисане важе трајно.

Члан 17.
Овај Уговор је потписан у 6(шест) 'истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка за
Наручиоца/Купца и 2 (два), идентична, примерка за Продавца.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе
у свему представљају иэраз њихове стварне воље.

КУПАЦ:
ЈП "Електропривреда Србије" Београд,

Балканска 13,
11000 Београд

Огранак
"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Трг Душана Јерковиfiа број 1
31250 Бајина Башта

ПРОДАВАЦ:

(Назив)

(Потпис)

(Име и презиме)

Зорица Јовановиfi, дипл.економиста (Функција)
Финансијски директор Огранка
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