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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.-
303041/2-2020 од 30.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку
број 6.05.6-Е.02.01.- 303041/3-2020 од 30.06.2020. године припремљена.је:
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1. ; ПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ i

Назив и адреса Наручиоца

i

Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 13, 11000 Београд

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

31250 Бајина Башта

Ин~л
,Наручиоца

рнет страница

у
иrww.eps.rs

,
4

Врста поступка

,

Отворени поступак

Предмет јавне набавке

Набавка добара:
Набавка каблова и кабловског прибора - ДЛХЕ

фаза 1- Набавка каблова и кабловског прибора
називног напона до 1 кВ ;

Опис
'

сваке партије

Јавна набавка је обликована у две (две) партије:
• ПАРТИЈА 1: Набавка каблова и кабловског прибора називног

напона до 1 кв - ХЕББ

• ПАРТИЈА 2: Набавка каблова и кабловског прибора називног
напона до 1 кв - ХЕЗв

Циј поступка
- - - - - - -

3акључење Уговора о јавној набавци
-

Контакт

I -

;
~ 

,

Наташа ПоповиFi, дипл.правник

Дарко БјеличиFi, ел.инж
 ,

4

4

~

~~
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је „Набавка каблова и кабловског прибора називног напона до
1 кВ — Ф1 ".
Спецификације предмета набавке са детаљним описом и количинама дате су за:

• Партију 1 у Поглављу 7. Обрасци и прилози, Образац бр.2 — Образац структуре цене.
• Партију 2 у Поглављу 10. Обрасци и прилози, Образац бр.2 — Образац структуре цене.

2.2. ОБЛИКОВАF6Е ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка је обликована у 2 (две) партије, и то:

• ПАРТИЈА 1: Набавка каблова и кабловског прибора називног напона до 1 кВ - ХЕББ

• ПАРТИЈА 2: Набавка каблова и кабловског прибора називног напона до 1 кВ - ХЕЗВ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
ПонуFјач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одреfјене партије.
У случају да понуfјач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се
може оцењивати за сваку партију посебно, тј. понуТјач је у обавези да за сваку партију у
којој учествује.достави понуду у посебној коверти.
Свака партија Fie бити предмет посебног уговора.
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, доказе за обавезне услове конкурсне
документације као и средство финсансијског обезбеfјења, понуFјач мора доставити за сваку
партију посебно.

2.3. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

• Назив из општег речника набавки: Каблови

• Оэнака из општег речника набавки: 44321000
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' 1
3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

3.1. ВРСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА
рсте и количине предметних добара са детаљним описима дате су за:

• Партију 1 у Поглављу 7. Обрасци и прилози, Образац бр.2 — Образац структуре
цене.

• Партију 2 у Поглављу 10. Обрасци и прилози, Образац бр.2 — Образац структуре
; цене.

3.2. КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
kонуђена добра морају у потпуности испуњавати захтеве у погледу техничких
карактеристика и квалитета који су, за сваку партију посебно, наведени у Обрасцима
број 2— Образац структуре цене.

~
Гlартија 1: У делу Табеле , Спецификација ХЕ „Бајина Башта" за ставку
1;Изоловане и неизоловане папучице и хилзне" за позиције од редног броја 144
до 175 потребно је доставити техничку документацију произвоТјача у којој се
недвосмислено потврfјују тражене каректеристике и стандарди.
yколико Понуђач не достави захтевану техничку документацију за наведене позиције,
његова понуда fle бити оцењена као неприхватљива, а уколико достави
документацију из које се види да понуђена добра не испуњавају эахтеване техничке
арактеристике и стандарде, његова понуда fie бити оцењена као неодговарајуFiа.

Понуда која садржи добра која не испуњавајq захтеване техничке
~iарактеристике или степене квалитета, добра за које је дат непотпун или нејасан
bпис, као и добра за које техничке карактеристике или степен квалитета нису
доказани на захтевани начин, биnе одбијена као

~ еодговарајуfiа/неп рихватљи ва.

?ОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА
,

Рок испоруке предметних добара почиње да тече од дана пријема Захтева за
испоруку од стране изабраног Понуf~ача.,
Наручилац - Купац fie Захтев за испоруку, за сваку партију посебно, доставити
изабраном Понуђачу, најкасније у року од 20 календарских дана од дана ступања
Уговора на снаry; у писаном облику, путем e-maila, на адресу коју ПонуТјач наведе у
понуди.
Изабрани понуFјач је обавезан да комплетан обим испоруке предметних добара
изврши у року који за:
1) Партију 1. не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана рачунајуfiи од
ii дана пријема Захтева за испоруку

2) Партију 2, не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана рачунајуfiи од.
• ' ~ дана пријема Захтева за испоруку.

1 ~

Уколико ПонуТјач понуди дужи рок испоруке од захтеваног, или га понуди
описно или га уопште не понуди, Наручилац fle његову понуду одбити ~ као
НЕПРИХВАТ1bИВУ. ;
У случају да;Продавац не испоручи добра у уговореном року, Наручилац има право
на наплату уговорне казне и средства финансијског обезбеFјења за добро извршење
посла, као и право на раскид уговора.

3.3. МЕСТО, BPEME, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
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3.3.1. НАЈАВА, ВРЕМЕ И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Испорука се може вршити, у оквиру дефинисаног рока испоруке, у периоду понедељак
— петак од 07 до 13 часова, уз претходну најаву, минимум 2 дана пре планиране
испоруке, на е-маил адресе, и то за:
1) Партију 1

• Табела 1— Спецификација ХЕ БАЈИНА БАШТА — darko.bjelicic(Шeps.rs 
2) Партију 2

• Табела 2— Спецификација ХЕ ЗВОРНИК — novak.maksimovic@eps.rs 

3.3.2. МЕСТО ИСПОРУКЕ

Изабрани понуFјач — Продавац мора, о свом трошку, комплетан обим предметних
добара испоручити у магацине Наручиоца на адресе:
1) За Партију 1

Табела — Спецификација ХЕ БАЈИНА БАШТА:
ЈП ЕПС - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ БАЈИНА БАШТА
31256 Перуfiац

2) За Партију 2

Табела — Спецификација ХЕ ЗВОРНИК
ЈП ЕПС - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ ЗВОРНИК
Kparba Петра 1, бр. 40
15318 Мали Зворник

3.4. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Након испоруке предметних добара на дефинисано место испоруке извршиflе се
квалитативни и квантитативни пријем истих у присуству овлашfiених представника
Продавца и Наручиоца. О пријему ne се обавезно сачинити Записник о извршеној
испоруци добара, у складу са моделом •Записника из ове Конкурсне
документације.
Квалитативни пријем предметних добара извршиflе се у складу са спецификацијама
добара датих, за сваку партију посебно, у Обрасцима бр. 2 прихваflених Понуда, које
Tie бити и саставни део Уговора.
Поред квалитативног и квантитативног пријема, у оквиру пријема извршиfiе се и
примарни преглед стања опреме тј. утврдиfiе се да ли су предметна добра стигла
неоштеflена у току транспорта и истовара.
Одговорност за сва оштеflења предметних добара настала у току транспорта и
истовара сноси искључиво Продавац. У том случају, у Записнику се констатују
настала оштеfiења и дефинишу временски период у којем је Продавац дужан да
оштеТiена добра замени исправним идентичних карактеристика.
Сматра се да је квалитативни и квантитативни пријем предметних добара у
потпуности извршен када Купац и Продавац потпишу Записник о извршеној
испоруци добара који не садржи никакве примедбе које предвиfјају додатне
обавезе Продавца по питању предметних добара. Овакав Записник може се
сматрати коначним.
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1
3.5. ГАРАНТНИ РОКОВИ ЗА ПАРТИЈЕ 1, 2

~а сва добра наведена у Обрасцима број 2- Образац структуре цене, поред
~аранција које су реryлисане Законом и које сТандардно дају произвоfјачи, односно
7родавци, Наручилац није предвидео посебне захтеве по питању гарантних рокова.

{i
1
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 ЧЛ. 75.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Ред.
бр.

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

ПАРТИЈУ 1, ПАРТИЈУ 2

1

УслОв:
да је понуТјач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајуflи
регистар;
I Оказ:

• за правно лице: Иэвод из регистраАгенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда

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

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

сваког члана групе понуђача
■ У случају да понуfјач подноси понуду са подизвоfјачем, овај доказ

доставити и за сваког подизвоfјача

2•

УслОв:
да понуfјач и његов законски заступник није осуfјиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуfјиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре
! Оказ:
- за правно лице:

1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА - уверење из казнене евиденције
надлежне пОлицијске управе Министарства унутрашњих пОслОва -
захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту р0ђења
или према месту пребивалишта.

2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ - За кривична дела организованог криминала - Уверење
посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,
којим се потврfјује да понуfјач (правно лице) није осуFјиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на
интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење:
http:Hwww. bq .vі. ѕud .rѕ/Іtіartіcleѕ/o-vіѕem-ѕudu/obaveѕtenje-ke-za-pravna-
1ica.html

3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ - За кривична дела против привреде, против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
- Уверење ОснОвнОг суда (кОје Обухвата и пОдатке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежнОсти редОвнОг кривичнОг
одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаТiег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом
се потврfјује да понуfјач (правно лице) није осуfјиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
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i
;

Посебна напомена: ~
Уколико уверење Оснбвног суда не обухвата податке из казнене евиденције
за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења В'ишег
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег
суда на чијем подручју је седиште домаFiег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврfјује да
понуfјач (правно лице) није 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 ааступника
■ У случају да правно, лице има више законских заступника, ове доказе

доставити за сваког од њих
■ У случају да понуду;подноси група понуfјача, ове доказе доставити за

сваког члана групе 'понуfјача
■ У случају да понуFја;ч подноси понуду са подизвођачем, ове доказе

доставити и за сваког подизвођача
: Ови докази не моry бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Услов:

~ да је понуFјач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
i са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
, , територији
! оказ:

i - за правно лице, предузетнике и физичка лица:
~ I

1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
пореэе и доприносе и
2. Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно
општине) према месту седишТа пореског обвезника правног лица и предузетника,

1 односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода

3. " 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 пону~ач
је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и
потврде тих ocmanux локалних органа/организација/установа !,

■ Уколикоје понуfјач у поступку приватизације, уместо горе наведенаl;
два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за ;
приеатизацију да се налази у поступку приватизације

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

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

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

Услов:
да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важеfiих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
доказ: 
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. 3Јн (Образац број
4)
Напомена:

■ Изјава мора да буде norrinucaнa од стране овалшFiеног лица за заступање
понуђача и оверена печатом.

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

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

ПОнуда пОнуђача који не дОкаже да испуњава наведене обавезне услОве из тачака 1
д0 4, пОсебно за сваку Партију, биfiе одбијена као неприхватљива.
1. Сваки подизвоFјач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона,

што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.
2. Сваки понуТјач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава

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

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

4. Лице уписано у Регистар 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 што не садржи доказ одређен Законом
или Конкурсном документацијом, ако је понуfјач, навео у понуди интернет страницу на
којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави
(пожељно на меморандуму), која мора бити потписана и оверена, да наведе да је уписан
у Регистар понуFјача. Уз наведену Изјаву, понуfјач може да достави и фотокопију
Решења о упису понуFјача у Регистар понуfјача.
На основу члана 79. став 5. Закона понуfјач није дужан да доставља cneдeFie доказе који
су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:
1) извод из регистра надлежног органа:

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

• регистар понуђача: www.apr.gov.rs
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5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.

б. Ако понУђач има се иште У дРУгоЈ дРжави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуfјач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.

7. Ако! понуfјач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима
државе у којој понуfјач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајуfiи доказ за
то, 'наручилац fle дозволити понуТјачу да накнадно достави тражена документа у
пр I мереном року.

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

9. Поiуfјач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка
промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести
наручиоца и да је документује на прописани начин.

1

!1

Страна 11 од 138



Jfl "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринск0 - Лимске ХЕ" Бајина Башта

конкурсна документација Јн/2100/0110/2020-Ф1

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде, за Партију 1, Партију 2, независн0, fie се извршити
применом критеријума "Најнижа пОнуfјена цена".
Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуfјена цена, заснива се на понуТјеној
цени као једином критеријуму.
У случају примене критеријума најниже понуFјене цене, а у ситуацији када постоје
понуде понуFјача који нуде добра домаfiег порекла и понуде понуfјача који нуде добра
страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуfјача који нуди добра домаfiег
порекла под условом да његова понуТјена цена није преко 5% вeFia у односу на
најнижу понуFјену цену понуТјача који нуди добра страног порекла.
У понуFјену цену страног понуfјача урачунавају се и царинске дажбине.
Када понуfјач достави доказ да нуди добра домаFiег порекла, наручилац fle, пре
рангирања понуда, позвати све остале понуfјаче чије су понуде оцењене као
прихватљиве а код којих није јасно да ли је реч о добрима домаfiег или страног
порекла,да се изјасне да ли нуде добра домаfiег порекла и да доставе доказ.
Предност дата за домаfiе понуfјаче и добра домаflег порекла (члан 86. став 1. до 4.
Закона) у поступцима јавних набавки у којима_ учествују понуFјачи из држава
потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006)
примењиваfiе се сходно одредбама тог споразума.
Предност дата за домаfiе понуfјаче и добра домаfiег порекла (члан 86. став 1. до 4.
Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуt7ачи из држава
потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница
и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране,
примењиваТiе се сходно одредбама тог Споразума.

5.1. РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуFјену цену, за Партију 1 или
Партију 2, као најповољнија 6иFie изабрана понуда оног понуFјача који је понудио
краки рОк испоруке.
Уколико ни после примене резервног критеријума не буде мoryFie изабрати
најповољнију понуду, најповољнија понуда биfiе изабрана путем јавног жреба.
Извлачење путем жреба Наручилац fle извршити јавно, у присуству понуfјача који
имају исту најнижу понуfјену цену и најкраТiи понуi7ени рок испоруке. На посебним
папирима који су исте величине и боје наручилац fie исписати наэиве Понуfјача, те
папире ставити у кутију, одакле fie председник Комисије за предметну јавну набавку
извуflи само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биfiе
додељен уговор о јавној набавци.
Наручилац fie сачинити записник о спроведеном поступку јавног жреба и исти fle
доставити свим Понуfјачима који су учествовали у поступку
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6. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ - важи за обе
парти 1е 

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 се 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 KOJENI ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВlbEHA
~lаручилац је припремио Конкурсну документацију на српском језику и водиfiе
~оступак јавне набавке на српском језику.

јlонуда и 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 Tie 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 потребно превести на српски језик,
Наручилац fie позвати понуfјача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.

6.2. WАЧИН САСТАВlbAF6A И ПОД ДHOWEFbA ПОНУ Е~  
Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што уписује тражене податке у обрасце
који су саставни део конкурсне документације и оверава их печатом и потписом
законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или
лица овлашТiеног 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
гiрилози, не моry накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.
Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши
на свакој страни на којој има текста, исписивањем "1 од н", "2 од н" и тако све до "н од
н", с тим да "н" представља укупан број страна понуде.
rі репоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а који због своје важности не
сkпеју бити оштеfiени, означени бројем (финансијска средства обезбеFјења), стављају
се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из
п~нуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје
в жности не смеју оштетити, заштитили.,.  ~ ~

онуFјач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да; се
п~iиликом отв'арања понуда може са cиrypнowfiy утврдити да се први пут отвара, на
адресу:
Јавно"предузеnе "Електропривреда Србије"
Огранак "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Бајина Башта
Трг Душана јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта, Писарница
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За ПАРТИЈУ 1 на коверти је потребно написати назнаку:

ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1

НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ
ФАЗА 1- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА

НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ
ПАРТИЈА 1

НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ - ХЕББ

НЕ ОТВАРАТИ 

За ПАРТИЈУ 2 на коверти је потребно написати назнаку:

ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1

НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ
ФАЗА 1- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА

НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ
ПАРТИЈА 2

НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 кВ - ХЕЗВ

НЕ ОТВАРАТИ 

На полеfјини коверте обавезно се уписује тачан назив понуРјач, адреса, број телефона
и факса, као и име и преэиме овлашfiеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуfјача, на полеFјини коверте наэначити да се ради
о групи понуi7ача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.
Уколико понуfјачи подносе заједничку понуду, група понуfјача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуfјачи из
групе понуfјача или група понуђача може да одреди једног понуfјача из групе који fie
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношflу који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуТјача
из групе понуТјача.
У случају да се понуfјачи определе да један понуfјач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношfiу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуfјачи из групе меFјусобно и према наручиоцу
обавеэују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно чл. 81. Закона.
Уколико је неопходно да понуfјач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве
исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат
понуђача.
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6.3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености
услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама, предвиFјени чл. 77. Закона, који су
наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени,
потписани и печатом оверени), осим уколико (Понуђачи) немају обавезу
коришfiења печата у свом пословању, на начин предвиТјен следеfiим ставом ове
тачке:
!I ' Образац број 1- ПОНУДА ;
:' Образац број 2- ОБРАЗАЦ С.ТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
• Образац број 3- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
•' Образац број 4- ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

: Образац број 5- ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Средство финансијског обезбеТјења за озбиљност понуде — Меницу као СФО за,

; озбиљност понуде са пратеfiом документацијом
• Обрасци, изјаве и докази одреfјени тачком 6.8 или 6.9 овог упутства у случају да

понуFјач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група
понуfјача ;

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

; Одељком 4. Конкурсне документације
Овлашfiење за потписника (ако не потписује заступник)
Спораэум о заједничком наступања (у случају подношења Заједничке понуде).

ј-iаручилац fle одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из

~озива за подношење понуда и конкурсне документације.
iаручилац fie одбити као неприхватљиву понуду понуfјача, за коју се у поступку
стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже
еистините податке.

НАПОМЕНА: 
а основу Правилника о допуни правилника о обавезним елементима

'онкурсне документације у п'оступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова ("Службени гласник РС" број 41/2019) приликом

~ачињавања понуде употреба печата није обавезна за Понуђаче који немају
бавезу коришТiења печата у свом пословању, у складу са Законом о изменама

и допунама Закона о привредим друштвима ("Службени гласник РС" број
44/2018), који се примењује почев од 01. октобра 2018. године, на основу којих
су престале да важе одредбе појединих закона и других прописа у делу у ком се
~iстановљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника.

6.4. ~ ОДНОШЕЊЕ И OTBAPAЊE ПОНУДА 
•1i~ 1

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

ко је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одреfјеног у Позиву,
С~ матраfiе се неблаговременом, а Наручилац fie по окончању посryпка отварања
понуда, ова'кву понуду вратити неотворену понуFјачу, са назнаком да је поднета
неблаговреппено.

1
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Комисија за јавну набавку Fie благовремено поднете понуде јавно отворити дана
наведеног у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузеТiа
"Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране"
Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиFiа број 1, 31250 Бајина Башта, канцеларија
Наташе Поповиfl број 153.
Представници понуfјача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају, пре
почетка поступка, да доставе Комисији за јавну набавку писано овлашfiење за
учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуFјача)
заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуfјача или другог
заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица 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 понуFјача, који преузимају примерак эаписника.
Наручилац fie у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда
поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима
који нису учествовали.у поступку отварања понуда.

6.5. НАЧИН ПОДНОШЕF6А ПОНУДЕ
Понуfјач, за сваку партију посебно, може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети понуfјач самостално, група понуfјача, као и понуђач са
подизвоfјачем.

• ПонуТјач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвоfјач. У случају да понуFјач поступи супротно
наведеном упутству свака понуда понуfјача у којој се појављује 6иFie одбијена.
ПонуFјач може бити члан само једне групе понуfјача која подноси заједничку понуду,

• односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуfјач, у оквиру
групе понуfјача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац fie све такве
понуде одбити.
ПонуТјач који је члан групе понуfјача не може истовремено да учествује као
подизвоТјач. У случају да 'понуfјач поступи супротно наведеном упутству свака понуда
понуТјача у којој се појављује биfiе одбијена.

6.6. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуда понуfјач може, за сваку партију посебно, да измени или
допуни веТi поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца.

За ПАРТИЈУ 1 на коверти је потребно написати назнаку:

ИЗМЕНА - ДОПУНА ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1

НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ
ФАЗА 1- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА

НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ
ПАРТИЈА 1

НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ - ХЕББ

НЕ ОТВАРАТИ 
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KoHKypcHa Roni,meHTawija JH/2100/0110/2020-01

3a rIAPTHJY 2 Ha Koaep-nn je nO-rpe6Ho Hanmcani Ha3HaKy:

M3MEHA - A011YHA WHY/1E
JABHA HABABKA BPOJ JH/2100/0110/2020-01 L

HABABKA KA5110B4 II KABrIOBCK01 I1PMBOPA - ArIXE
0A3A 1 - HABABKA KABJ10BA14 KABJ1OBCK01 11PMBOPA

HA3L1BH01 HAIIOHA flo 1KB
11APTMJA 2

HABABKA KA5.110BA M KA5.1110BCK01 IIPMBOPA
HA3IIBH01 HAII0HA AC:0'1KB - XE3B

1HE OTBAPATM 

cnyLiajy m3meHe vinui gonyHe gacTaarbeHe poHyge, HapyLimnaLi he nplinmKom crpYLiiie
NeHe noHyge y3e-rm y 06314p m3meHe Li gsonyHe cam° aKo Cy mapweHe y Lienmilm m npema
o6pacqy Ha Kojm ce, y Berl gograarbeHoj noHygm, 143meHaiiflii gonyHa ogHocm.

poKy 3a nOgHoweHme noHyge poHyflaq mom, 3a caaKy napnijy noce6Ho, ga ono3oae
nogHeTy noHyAy micaHmm nyTem,1Ha agpecy HapyLimoim.

3a 11APTMJY 1 Ha Kamm' je noTpe6Ho Hanmcani Ha3HaKy:

0110314B r1OHYAE
JABHA HABABKA BPOJ JH/2100/0110/2020-01

HABABKA KABTIOBA M KA5110BCK01 IIPMBOPA - AI1XE
0A3A 1 - HABABKA KAB.110BA11 KAB110BCK01 IIPMBOPA

HA3MBH01 HAI1OHA AO 1KB
• FIAPTMJA 1

HABABKA KA5.110BA II KA5I1OBCK01 rIPMEOPA
HA3MBHOT HArlOHA AO 1KB - XEBB

HE OTBAPATM 

rIAPTMJY 2 Ha KOBepTVI je noi-pe6Ho Ham/Ica-1-m Ha3HaKy:

Or10311B 110HYAE
JABHA HABABKA BPOJ JH/2100/0110/2020-01

HABABKA KAB.110B4 M KABTIOBCK01 r1PM5OPA - AfIXE
0A3A 1 - HABABKA KABI1OBA II KA5.110BCKOT r1PM5OPA

HA31IBH01 HArlOHA AO 1KB

I 
11APTMJA 2

HABABKA KABI1OBA VI KABI1OBCKOr IIPMBOPA
HA31IBHOF HArlOHA AO 1KB - XE3B

HE OTBAPATM 

y CnyLiajy on°3maa nogHeTe noHige npe LicTeKa poKa 3a nogHoweHDe noHyga, HapyLimnaq
TaKay noHygy Here °Timpani, BO he je Heo-raopeHy apanrrm noHybaHy.

v iKorniKo noHybaLi mmeHm vinvi ono3oBe noHygy no mc-reKy poKa 3a nogHoweHne noi4Iyga,
rlapytainaLl :mom Hannanum cpegc-rao cpmHaHcmjcKor o6e36e1)ei-ba gaTo Ha
036MMHOCTI1 noHyge.

6.7. 110HMA CA BARIJAHTAMA

noHyga ca BapmjaH-rama Hmje gomorbeHa.
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6.8. ПОДНОШЕF6Е ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЋАЧИМА
ПонуТјач је дужан да у понуди наведе да ли Tie извршење набавке делимично
поверити подизвоFјачу. Ако понуТјач у понуди наведе да fle делимично извршење
набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:
• назив подизвоТјача, а уколико уговор измеТју наручиоца и понуђача буде закључен,

тај подизвоТјач fie бити наведен у уговору;
• проценат укупне вредности набавке који fie поверити подизвојјачу, а који не може

бити веfiи од 50% као и део предметне _ набавке који fle извршити преко
подизвоТјача.

ПонуFјач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на број подизвоFјача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омоryfiи
присryп код подиэвоfјача ради утврfјивања испуњености услова.
Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за
учешТiе из члана 75. Закона . о јавним набавкама и упутство како се доказује
испуњеност тих услова.
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуТјач, изузев образаца под пуном
материјалном и кривичном одговорношfiу, које попуњава, потписује и оверава сваки
подизвоfјач у своје име.
ПонуТјач не може ангажовати као подизвоfјача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац fle реализовати средство финансијског обезбеfјења и
раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвоТјача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвоFјача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаfiања, ако то лице испуњава све услове одреТјене за подизвоi7ача и уколико добије
претходну сагласност Наручиоца.
Наручилац може на захтев подизвоfјача и где природа предмета набавке то
доэвољава пренети доспела потраживања директно подизвоFјачу, за део набавке који
се извршава преко тог подизвоfјача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих
потраживања директно подизвоfјачу наручилац he омоryflити добављачу да у року од
5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није
доспело. Све ово не утиче на правило да понуfјач (добављач) у потпуности одговара
наручиоцу за извршење обавеэа из поступка јавне набавке, односно за извршење
уговорних обавеза, без обзира на број подизвоfјача.

6.9. ПОДНОШЕFbЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
У случају да више понуFјача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде
морају доатавити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се меfјусобно и
према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи
податке прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:
• податке о члану групе који fie бити Носилац посла, односно који fie поднети понуду

и који fie заступати групу понуfјача пред Наручиоцем;
• опис послова сваког од понуfјача из групе понуђача у извршењу уговора.
Сваки понуfјач из групе понуFјача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за
учешfiе из члана 75. Закона о јавним набавкама и Упутство како се доказује
испуњеност тих услова.

• У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и
кривичном одговорношТiу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуТјача
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у̀ своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом
~5. став 2. Закона). i
lонуfјачи из групе понуi7ача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.~ 
;

6.10. ; ПОНУЋЕНА ЦЕНА
Цена се исказује у динарима без пореза на додату вредност.

случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуi7ена цена са. или без
ореза на додату вредност, сматраfiе се сагласно Закону, да је иста без пореза на

додату вредност.
единичне цене и укупно понуfјена цена морају бити изражене са две децимале у

складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна fie
~ити јединична цена.

јlонуда која је изражена у две валуте, сматраfiе се неприхватљивом.
П~ онуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места
iпспоруке, као и све потребне зависне трошкове (транспорт и осиryрање у транспорту
~до места испоруке, царина и царински трошкови, шпедитерске услуге, хомологација,
нулти сервис, пробне таблице и осиryрање, еко такса, трошкови прибављања
средстава финансијског обезбеfјења и др.).

~ко је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац Fie поступити у складу
а чланом 92. Закона. '

6.11.'! РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА ;
у
~ок испоруке предметних добара почиње да тече од дана пријема Захтева за

~споруку од стране изабраног Понуi7ача.
аручилац - Купац fie Захтев за испоруку, за сваку партију посебно, доста;вити

iпзабраном Понуfјачу, најкасмије у року од 20 календарских дана од дана ступања
Уговора на снагу, у писаном облику, путем e-maila, на адресу коју Понуfјач наведе у
понуди.
Рок испоруке, за обе партије, 'не може бити дужи од 30 (тридесет) календареких
~дана рачунајуfiи од дана пријема Захтева за испоруку.
1f!колико понуfјач понуди дужи рок испоруке од захтеваног или га понуди описно или
га уопште не понуди, Наручилац fie његову понуду одбити као неприхватљиву.
' случају да Продавац не испоручи добра у уговореном року, Наручилац има право
' а наплату уговорне казне и средства финансијског обезбеfјења за .добро извршење
посла, као и право на раскид уговора.
!iг 1 

6.12.1 ГАРАНТНИ РОКОВИ ЗА ПАРТИЈЕ 1 И 2
ч ~ ,
За сва добра наведена у Обрасцима број 2- Образац структуре цене, поред
гаранција које су реryлисане Законом и које стандардно дају произвоFјачи, односно
продавци, Наручилац није предвидео посебне захтеве по питању гарантних рокова.~

1 ~ i

6:13.;; НАЧИН И'УСЛОВИ ПЛАЋАFbА

Гnafiaњe добара која су предмет ове набавке Наручилац fie извршити динарски на
текуТiи рачун изабраног ПонуFјача-Продавца, по испоруци добара и по потписивању
Записника о извршеној испоруци добара од стране овлашfiених представника
~iаручиоца-Купца и изабраног П,онуfјача-Продавца без примедби, у законском року до
45 дана од дана пријема исправног рачуна на писарницу Наручиоца.

г ,

~
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Изабрани понуђач - Продавац ћe за сваку Партију испоставити Купцу пОсебан
рачун. 

6.13.1. ДOCTABfbAFbE РАЧУНА ЗА ПАРТИЈУ 1
Рачун са.обавезним прилозима, Записник о извршеној испоруци добара потписан без
примедби од стране овлашflених представника Наручиоца - Купца и изабраног
Понуђача-Продавца и' отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и
количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом
овлашТiеног лица Купца које је примило предметна добра, мора бити достављен
најкасније до 05. у месецу за добра испоручена у претходном месецу на адресу
Наручиоца/Купца:
За добра из Табеле - Спецификациiа ХЕ БАЈИНА БАШТА 
Јавно предузеflе "Електропривреда Србије!' Београд,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Трг Душана ЈерковиТiа број 1
31250 Бајина Башта

6.13.2. ДОСТАВlbAF6E РАЧУНА ЗА ПАРТИЈУ 2
Рачун са обавезним прилозима, Записник о извршеној испоруци добара потписан без
примедби од стране овлашflених представника Наручиоца-Купца и изабраног
Понуђача-Продавца и отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и
количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом
овлашflеног лица Купца које је примило предметна добра, мора бити достављен

• најкасније до 05. у месецу за добра испоручена у претходном месецу на адресу
Наручиоца/Купца:
За добра из Табеле - Спецификација ХЕ ЗВОРНИК
Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
ХЕ ЗВОРНИК, Мали Зворник

• Краља Петра 1, бр. 40
15380 Мали Зворник

6.13.3. ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИCПOCTABfbAF6E РАЧУНА И ПЛАЋАF6Е
Записник о. извршеној испоруци добара, потписан од стране Купца без његових
примедби, је услов плативости рачуна. У случај испостављања рачуна који нема
овакав записник, рачун нема услов за плаfiање.
У испостављеном рачуну и отпремници, изабрани ПонуFјач-Продавац је дужан да се
придржава редоследа и тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације
и прихваfiене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачун и отпремница који нису
испостављени на захтеван начин Tie се сматрати неисправним.
Уколико, због коришhења различитих шифрарника и софтверских решења није
мoryfie испоставити отпремнице и рачуне на горе наведени начин, изабрани
ПонуТјач-Продавац је обавезан да уз рачун и отпремницу достави прилог са
упоредним прегледом назива из рачуна и отпремнице и захтеваних назива из
конкурсне документације и прихваТiене понуде.

• Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања,
6иfie реализоване највише до износа средстава, која fie за ту намену бити одобрена
у новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаflати уговорене
обавезе.
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6.14. ' РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
¶lонуда мора да важи најмање 60 (словима: шездесет) календарских дана од дана
отварања понуда.
~ случају да понуFјач наведе краFiи рок 'важења понуде, понуда fie бити одбијена', као
неприхватљива.

6.15. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЋЕF6А
Наручилац користи право да захтева средства финансијског обезбеfјења (у даљем
тексту СФО) којим понуFјачи обезбеFјују испуњење својих обавеза у отвореном
іоступку (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза
(достављају се по закључењу у I-овора или уз испоруку).
сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуfјача, а
%сти моry бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.
Члан групе понуfјача може бити; налогодавац средства финансијског обезбеfјења.
Средства финансијског обезбеfјења 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.

6.15.1Ј СРЕДСТВА ФИНАНGИЈСКО;Г ОБЕЗБЕЋЕF6А ЗА ПАРТИЈУ 1
~

ПонуFјач је дужан да за Партију 1 достави следеfiа средства финансијског
обезбеТјења: І

У ПОНУДИ 

6.15.1.1. Меница као СФО за озбил~ност понуде
(1онуТјач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:
1:) Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је:

• издата са клаузулом "без протеста" и "без извештаја" потписана од стране
законског заступника или лица по овлашfiењу законског заступника, на начин
који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист С.ФРЈ" 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 овлашhења кога води Народна банка Србије
у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра
меница и овлашТiења ("Сл. гласник РС` бр. 56/11 и 80/15) и то документује

i овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одреFјеним
серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашfiење
(број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке);,

2) Менично писмо — овлашfiење којим понуfјач овлашfiује Наручиоца да може
i наплатити меницу на износ од минимално 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 овлашТiења, које мора бити издато на основу Закона о

меници;
3) Овлашfiење којим законски засryпник овлашfiује лица за потписивање менице и

меничногi овлашflења за конкретан посао, у случају да меницу и менично
овлашflење не потписује законски заступник понуfјача;

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

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

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

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

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

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

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

Меница fie бити враfiена изабраном ПонуFјачу у року од 8 (осам) дана од дана предаје
наручиоцу средства финансијског обезбеfјења за добро извршење посла.
Меница fie бити враfiена понуfјачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу
уговора са понуfјачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.
Уколико средство финансијског обезбеfјења није достављено у складу са захтевом из
Конкурсне документације понуда fie бити одбијена као неприхватљива због битних
недостатака.

У РОКУ ОД 10 ДАНА ОД ЗАКlbYЧEFbA УГОВОРА 
6.15.1.2. Меница као СФО за добро извршење посла

Изабрани понуfјач - Продавацје дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније
у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских
заступника уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о
облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89,
"Сл.лист СРЈ" бр: 31/93 и "Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003 - Уставна повеља), као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла Наручиоцу достави:
1) Бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права

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

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

3) Овлашflење којим законски заступник овлашflује лица за потписивање менице и
меничног овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично
овлашFiење не потписује законски заступник изабраног понуFјача.

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

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

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила
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~
1

регистрацију менице или Извод са интернет странице •Регистра меница и
овлашЋења НБС). ~ •

Меница може бити наплаЋена 1у случају да изабрани понуђач - Продавац не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиfјен уговором.
Уколико изабрани понуfјач - Продавац не достави Наручиоцу меницу за добро
~звршење посла у року од 10 (десет) дана од дана закључења, Уговора, и у
складу са захтевима из Уговора и Конкурсне документације Наручилац може
покренути поступак раскида Уговора и активирање, код банке, СФО за
озбиљност понуде - менице за озбиљност понуде.

i
6.15.2: СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКО;Г ОБЕЗБЕЋЕF6А ЗА ПАРТИЈУ 2

• онуFјач је дужан да за Партију 2 достави следеЋа средства финансијског
безбеFјења:

~У ПОНУДИ 

6.15.?:1. Меница као СФО за озбиљност понуде
Iјlонуfјач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:
1,) Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је:

• издата са клаузулом "без протеста" и •'без извештаја" потписана од стране
i законског заступника или 'лица по овлашЋењу законског заступника, на начин
І који nponucyje Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр.

16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст.
повеља)

• евидентирана у Регистру меница и овлашЋења кога води Народна банка Србије
у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину воfјења регистра

•меница и овлашЋења ("Сл. гласник РС` бр. 56/11 и 80/15) и то документује
• овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одреfјеним

серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашЋење
(број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке);

2) Менично писмо - овлашfiење којим понуi7ач овлашЋује Наручиоца да може
; наплатити меницу на износ_ од минимално 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 овлашТiења, које мора бити издато на основу Закона о
меници; ~
Овлашfiење којим законски заступник овлашЋује лица за потписивање менице и
меничног овлашЋења за конкретан посао, у случају да меницу и менично
овлашЋење не потписује законски заступник понуfјача;
Фотокопију важеЋег Картона депонованих потписа овлашЋених лица за
располагање новчаним средствима понуfјача код пословне банке, оверену од
стране банке;

5) Фотокопију ОП обрасца;
~) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотоко;пија

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила
• ; регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и

овлашfiења НБС).
Наручилац Tie изврши наплату СФО за озбиљност понуде - бланко сопствене
менице:

уколико понуfјач након истека рока за подношење понуда, а у року важења
опције понуде, повуче, опозове или измени своју понуду;

Сграна 23 од 138



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

конкурсна документација Јн12100/0110/2020-Ф1

• уколико понуFјач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о
јавној набавци;

• уколико понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно СФО за добро
извршење посла, које је захтевано уговором а у складу са захтевима из
конкурсне документације.

Меница fie бити враЋена изабраном Понуfјачу у року од 8 (осам) дана од дана предаје
наручиоцу средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Меница Tie бити враЋена понуТјачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу
уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.
Уколико средство финансијског обезбеfјења није достављено у складу са захтевом из
Конкурсне документације понуда fie бити одбијена као неприхватљива због битних
недостатака.

У РОКУ ОД 10 ДАНА ОД 3AKJbY4EFbA УГОВОРА

6.15.2.2. Меница као СФО за добро извршење посла
Изабрани Понуfјач - Продавац је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније
у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских
заступника уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о
облигационим односима' ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89,
"Сл.лист СРЈ" бр. 31/93 и"Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003 - Уставна повеља), као средство
финансијског обезбеFјења за добро извршење посла Наручиоцу достави:
1) Бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права

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

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

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

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

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

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

Меница може бити наплаfiена у случају да иэабрани понуђач - испоручилац не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиFјен уговором.
Уколико изабрани понуfјач - Продавац не достави Наручиоцу меницу за добро
извршење посла у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора и у
складу са захтевима из Уговора и Конкурсне документације Наручилац може
покренути поступак раскида Уговора и активирање, код банке, СФО за
озбиљност понуде - менице за озбиљност понуде.
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6.15.3. ДОСТАВЛ6АFbЕ СРЕДСТАВ'А ФИНАНСИЈСКОГ 06E36EЋEFbA
i

6.15.З;1. Достављање СФО за Партију 1
Средство финансијског обезбеfјења за озбиљност понуде доставља се као
саставни део Понуде и гласи на Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд
-; Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа
број 1, 31250 Бајина Башта. ;~

редство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставља се, у
апред наведеном року, лично или поштом, и гласи на Јавно предузеfiе

2Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дримско - Лимске хидроелектране"
ајина Башта, Трг Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком:

Средство финансијског обезбеfјења за јавну набавку број ЈН/2100/0110/2020-Ф1
- ПАРТИЈА 1.

6.15.3:2. Достављање СФО за Партију 2
1

Средство финансијског обезбеfјења за озбиљност понуде доставља се као
саставни део Понуде и гласи на Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд
-! Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа

рој 1, 31250 Бајина Башта.
~ . ~
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставља се, у

апред наведеном року, лиwно или поштом, и гласи на Јавно предузеТiе
,Електропривреда Србије" Беоkград - Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране"
Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком:
Средство финансијског обезбеђења за јавну набавку број ЈН/2100/0110/2020-Ф1
- ПАРТИЈА 2.

6.16. НАЧИН 03HA4ABAF6A ПОВЕРlbИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биfiе коришfiени само у току
јіоступка јавне набавке у складу са позивом и неfiе бити доступни ником изван круга
јіица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци нefie бити објављени
риликом отварања понуда и у наставку поступка.
аручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду

поверљивости података добијених у понуди.
Као поверљива, понуfјач може означити документа која садрже личне податке, а. које
не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и
ословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

в аручилац fie као поверљива третирати она документа која у десном горњем :углу
еликим словима имају исписано "ПОВЕРlbИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе
наведени на'чин., {
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
~lаручилац fie позвати понуfјача да уклони ознаку поверљивости. Понуfјач fie то
учинити тако што fie његов представник изнад ознаке поверљивости написати
"ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

1 

Ако понуfјач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената,
lаручилац fie третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
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Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитеflи
њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се ypefjyje заштита пословне
тајне.
Hefie се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

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

Понуi7ач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важеflих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде (Образац бр. 4 из ове Конкурсне документације).

6.18. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕF6Е ПАТЕНАТА
Накнаду за коришFiење патената, као и одговорност за повреду заштиFiених права
интелекryалне својине треFiих лица сноси понуFјач.

6.19. НАЧЕЛО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЋИВАFbА
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

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

6.20. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И 06JAWЊEF6A
Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже
Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде; на адресу
Наручиоца, са назнаком: "06JAWFbEF6A - позив за јавну набавку број
ЈН/2100/0110/2020-Ф1 - Партија (навести назив и број Партије)" или
електронским путем на e-mail адресе: natasa.popovic (и~.eps.rs и

• darko.bielicic(deps.rs радним данима (понедељак - петак) у времену од 07 до 15
часова (СВА ПИТАF6А И ЗАХТЕВЕ ЗА ПOJAWF6EFbEM ПОСЛАТИ ОБАВЕЗНО НА
ОБЕ НАВЕДЕНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АДRЕСЕ). Захтев за појашњење примљен после
наведеног времена или током викенда/нерадног дана биflе евидентиран као примљен
првог следеfiег радног дана.
Наручилац fie у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуfјача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа,
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као докаэ да је извршено
достављање.
Ако наручилац у року предвиfјеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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I
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
лстека рока за подношење понуда, наручилацје дужан да продужи рок за подношење
~онуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

~ 
о истеку рока предвиfјеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
а допуњује конкурсну документацију.

~сомуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона.
.зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац fie поступати у складу са

f13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима
• јавних набавки заузела на З. Општој седници, 1404.2014. године (објављеним на
интернет страници www.кjn.qov.rs).

6.21. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво ПонуFјач и не може
дражити од Наручиоца накнаду прошкова.
IПонуfјач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
~рипремања понуде тако што; попуњава, потписује и оверава печатом Образац
рошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца,
~iаручилац је дужан да Понуfјачу надокнади трошкове.израде узорка или модела, ако
dy израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове
п~ рибављања средства обезбеFј'ења, под условом да је Понуfјач тражио накнаду тих
-рошкова у својој понуди.

i

6.22. дОдАТНА 06JAWFbEFbA, ,КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ i
Наручилац може да захтева од~понуђача додатна•објашњења која fie му помоflи при
прегледу, вредновању и упореfјивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуfјача, односно његовог подизвоfјача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац fie Понуi7ачу оставити
примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омоryfiи Наручиоцу
контролу (увид) код ПонуFјача, као и код његовог Подизвоfјача.
Наручилац може, уз сагласност ПонуТјача, да изврши исправке рачунских грешака

• уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике измеfју једини1чне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се ПонуFјач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац Tie његову
~онуду одбити као неприхватљиву.

~
6.23. 'РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАF6Е ПОНУДЕ

Гlонуда Fie бити одбијена:
• ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајуfiа;
•'; ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; I :
• ако има битне недостатке скодно члану 106. ЗЈН
односно: ;
•; ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешfiе;
• ако понуfјач није.доставио тражено средство финансијског обезбеFјења;
•' ако је понуfјени рок важења понуде краfiи од прописаног;
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• ако 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.

6.24. РОК ЗА ДОНОШЕF6Е ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ОБУСТАВИ
Наручилац Fie одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од
максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац fie објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3(три) дана од дана
доношења.

6.25. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда, у посryпку јавне набавке:
• поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
• учинио повреду конкуренције;
• доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
• одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуfјач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који
су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре
објављивања позива за подношење понуда.
доказ наведеног може бити:
• правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
• исправа о реализованом средству обезбеFјења испуњења обавеза у поступку јавне

набавке или испуњења уговорних обавеза;
• исправа о наплаnеној уговорној казни;
• рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном

року;
• изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на

начин и под условима предвиђеним законом којим се ypefjyjy облигациони односи;
• доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена

у понуди као подизвоfјачи, односно чланови групе понуfјача;
• други одговарајуfiи доказ примерен предмеry јавне набавке који се односи на

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

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

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

6.27. ' ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЋАЧА
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са
детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са
чланом 151. став 1. тач. 1) — 7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач.
1) — 3) Закона и детаљним упутством о поТврди из члана 151. став_1. тачка 6) Закона
којом се потврfјује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту
права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

б.27.1: РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕFbА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
iахтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу:
авно предуэеfiе "Електропривреда Србије" Београд

Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковиfiа број 1
31250 Бајина Башта
са назнаком:

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1

НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ
ФАЗА 1- НАБАВКА;КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА

НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ
i

Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mai1:
natasa.popovicГШeps.rs радним'данима (понедељак-петак) од 7,00 до 15,00 часова.
~ахтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне наб,авке, против
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одреТјено.
Захтев за заштиту права којимi 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
з~хтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и,неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 'пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраfiе
се благоврем,еним уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.. , ~
После доношења одлуке о додели уговора или 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.
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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 3-!b из ЗЈН.
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:

б.27.2.ДЕТАfbнО УПУТСТВО О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА зА ЗАШТИТУ
ПРАВА

Захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) - 7) ЗЈН 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 fle такав захтев одбацити закључкОм.
Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од
три дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе
истовремено доставља наручиоцу.

6.27.3. износ тдксЕ из члАнА 156. стдв 1. тдч. 1)- 3) ЗЈН:
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије
(број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаflања 153 или 253, поэив на број
Јн210001102020Ф1, сврха уплате: 33П, ЈП ЕПС Београд - Огранак "Дринско - Лимске
ХЕ", Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, јавна набавка број
Јн/2100/0110/2020-Ф1, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:
1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;
2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за
заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу эаштите
права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да
ли fie свака странка сносити своје трошкове или fie трошкови бити подељени
сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова мoryfie је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је
извршни наслов.
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s.гт. :дЕтдљно упvтство о потвРди из члднА 151. стдв 1. тдчкд- s) зЈн
отврда којом се потврFјује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев

за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао
отпуним.
ланом 151. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15

и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и

iотврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
односилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета

, епублике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. 3ЈН.
ао доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) 3ЈН, прихватиfiе се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. 3ЈН која садржи следеfiе
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној.уплати таксе, што значи да потврда мора да

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

, (3) износ таксе из члана 156. 3ЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;

?; (5) шифру плаfiања: 153 или 253;
; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се

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

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

је извршена уплата таксе1;
(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.!
3i Потврда издата од стране Реhублике 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

'1 подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
; припадајуfiег консолидованог рачуна треэора, а који се води у Управи за трезор
i (корисници бY4етских средстава, корисници средстава организација за обаве'зно

социјално;осигурање и други корисници јавних средстава);
41, Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије
у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно 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:Ilwww. kjn.gov. rѕ/cі/uputѕtvo-o-uplatі-repubiіcke-
administrativne-takse.html и http://www.kln.цov.rs/download/Taksa-popunleni-nalozi-ci.pdf
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6.27.5.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
HAflONIEHA: Приликом уплата средстава потребно је навести следеfiе информације
о плаflању -"детаљи плаТiања" (F1ELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

• број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и
• назив наручиоца у поступку јавне набавке.
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J11"Enerriponpwape,aa Cp6vije" SeorpaA
OrpaHaK "gpviOcKo — .flioncKe XE" BajwHa Bawra

KofflrypcHa RoKYRiewrawja JH/2100/0110/2020-01

Y npumory cy LiHarpylavje 3a ynnaTe y Bany-rama: EUR m USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

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

DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

/DE20500700100935930800
NBSRRSBG)<XX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA - NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

,

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

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

SWIFT MESSAGE MT103 - USD
FIELD 32A: VALUE DATE - USD- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

I 1

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

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

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

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

i1

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

I FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

CTpaHa 33 oil 138



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

конкурсна документација ЈН12100/011012020-Ф1

6.28. ЗАКlbУЧИВАF6Е УГОВОРА
Наручилац Tie доставити уговор о јавној набавци понуFјачу којем је додељен уговор у
року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.
ПонуFјач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 (десет)
дана од дана закључења уговора достави Меницу за добро извршење посла.
Ако понуFјач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише
у року од 7 (седам) дана од дана добијања истог, Наручилац може закључити
уговор са првим следеfiим најповољнијим 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 понуi7ачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

6.29. ИЗМЕНЕ TOKONI TPAJAF6A УГОВОРА
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровоfјења поступка
јавне набавке повеfiати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115.
став 1. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може повеfiати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци
за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена
финансијска средства, у случају непредвиfјених околности приликом реалиэације
Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке.
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене
и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и
прецизно одреfјени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно
предвиFјени посебним прописима, као што су: виша сила, измена важеТiих законских
прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед
више силе.
У наведеним случајевима наручилац fle 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 ПРИЛО3И
ПАРТИЈА 1

НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ - ХЕББ
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noHyp,a 6poj

Jfl "Eneicrponpmapega Cp6mje" Beorpag
OrpaHaK "Apl1HCK0 — IhirocKe XE" EajmHa Baum

KoHirypeHa itoKymewrawija JH/2100/0110/2020-01

06pa3at.4 6poj 1

nOHY/IA

og 3a omopeFivi nocrynaK jaaHe Ha6w:1m go6pa

JABHA HABABKA BPOJ JH/2100/0110/2020-01
HABABKA KA5110BA LI KA5.110BCKOr 11121150PA - W1XE

0A3A 1 - HABABKA KA5.110BA V KAMOBCK01111310150PA HA314BH01 HAII0HA AO 1KB

11APTMJA 1

HABABKA KA5110BA LI KA5110BCK0111P1150PA HA3MBH01 HAII0HA go 1KB - XE55

1) onurrm nogtav o rIOHYBALIY

Ha3ue noHy0aya:

Adpeca noHy0a4a:

Bpcma npaeHoe nuto:

Mamuiniu 6poj noHyOaga:

rlopecKu udeHmuchuKaquoHu 6poj
noHyOaqa (/7MB):

klme oco6e 3a KOHMaKM:

EneKmpoHcKa adpeca noHyOaLla (e-mail):

TenechoH:

TenecpaKc:

Epoj pagyHa noHyOatia u lime 6aHKe:

flute oenaufheHo 3a nomnucueathe
yeoeopa

2) 110HY,IV 110AHOCM:

A) CAMOCTAI1H0

5) CA 1110/1143BOBALIEM

B) KAO 3AJEAHMLIKY 110HYAY

HanomeHa:
3awyNumu Haquii nodHoweliza noHyde
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3) поддци о подизвоЋдчv

І) ;

ј
;I

Назив подизвођача

Адреса:

Врсма правног лица
1

; Мамични број:

Порески идентификациони број:

Име особе За контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ћe извршити подизвођач:
Део предмема набавке који ћ,e извршити
подизвођач:

2) Назив подизвоFјача:

Адреса:

Матични број: i

Порески идентификациони број:i

Име особе за конмакт:

Проценат укупне вредносми ,набавке
који fie извршими подизвоfјачс
Део предмета набавке који ne иавршити
ПодиЗвођдЧ:

i
Напоеаена:
Табелу "Подаци о подизвоfјачу" попуњавају само они понуfјачи који подносе понуду, са
подиавРfјачем, а уколико има веfiи број подизвођача од местг предвиђених у табели, потребно је
да се аведени образац копира у довол~ном броју примерака, да се попуни u достави аа сваког
подизв~qFјача. . ;
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4) поддци о члднv rPvnE понvЂдчд

1) Назив члана групе понуfјача:

Адреса:

Врста правног лица

Матични број:

Порески идвнтификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив члана групе понуђача:

Адрвса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

З) 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 понуfјачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има ввћи број учесника у зајвдничкој понуди од места предвиfјених у
табели, потребно је да св наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуfјача којије учесник у заједничкој понуди.
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5) цЕнд и комЕРциЈАлни vслови ПОНУДЕ
ЦЕНА 

,пРЕдмЕт и БРоЈ :нА6АвкЕ _-- - ~ УКУПНА вРЕДНО6Т~ без ПДв-а .

Ф' ,

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН12100/011012020-Ф1
НАБАВКА кАБловд и кА6ловског ПРИБОРА - длхЕ

ЗА 1- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛ,ОВСКОГ ПРИБОРА
' НАЗИВНОГ НАПОНА Д01 КВ

ПАРТИЈА 1
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА

НАЗИВНОГ НАПОНА Д01 КВ - ХЕББ

,

4

кОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

УGЛОв НАРУЧИОЦА :: ° :: ` ПОНУДА ПОНУЋАЧА

У
писарницу

РОК И нАЧИН ПЛАЋАFbА
аконском року до 45 дана од пријема исп авног рачуна на

Наручиоца и потписивања Записника о извршеној испоруци
, добара, без примедби

РОк И нАЧИн ПЛАЋАFbА
Сагласан за захтев ом  Наручиоца

ДА 1 НЕ
' (ааокружити)

Рок испоруке
од дааа

i РОк. ИСПОРУКЕ
не може бити дужи од 30 (триде'сет) календарских дана

пријема Захтева за испоруку од стране изабраног Понуђача
' ~

РОк ИСПОРУКЕ ;
Рок испоруке је календарских дана од'
дана пријема Захтева за испоруку, у писаном

облику, на следеflу e-mail'адресу: i
!

Прода

ЈП ЕПС

МЕСТо ИСПОРУКЕ
ац мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара

испоручити у магацин Наручиоца на адресу:
=0гранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, ХЕ Бајина Башта

31256 Перућац ;

МЕСТо ИСПОРУКЕ '
Сагласан за захтевом Наручиоца

ДА 1 НЕ
(заокружити)

За сва
„Бајина

и које

ГАРАНТНИ РОк;
добра наведена у Обрасцу струкryре цене - Спецификација ХЕ
Башта", примењиваflе се гаранције које су регулисане 3аконом
стандардно дају произвоfјачи, односно продавци предметних

добара.

ГАРАНТНИ РОк
Сагласан за захтевом Наручиоца

Дд 1 НЕ
• (заокружити) 

Не мо
РОк вАЖЕFbА ПОНУДЕ

е бити краflи од 60 (шездесет) календарских дана од дана
; отварања понуда

РОк вАЖЕF6А ПОНУДЕ
Рок важења понуде је календарских г

дана од дана отварања понуда ;
; ПонуТјач је обвезник плаnања ПДв-а

ДА/нЕ ~
~ (заокружити)

Понуда
испоруке,
неопходно
је обвезник

понуFјача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаFiања, рок испоруке, место;
гарантни рок и рок важења понуде сматраflе се неприхватљивом. :;

је и да се Понуfјач изјасни, заокруживањем једног од понуFјених одговора, да ли;
плаТiања ПДв-а или не.

i,
Место и датум

М.П.

Понуfјач
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Напомене: 
Понуђачјв обаввзан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља и
заокружиједан одговор на месмима где се то захтева).
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуfјача може да овластијвдног понуfјача из
групв понуfјача, који fie попунити, потписати и печатом овврити образац понуде или да образац
понудв потпишу и пвчатом овере сви понуfјачи из групе понуfјача (у том смислу овај образац
треба прилагодити ввFiем броју потписника
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Jil "Enerrponpmspega Cp6mje" BeorpaA
OrpaHak "gpmicko —.11wrocke XE" Sapthia Saun-a

KOHKypCHa oKyMeHTawija JH/2100/0110/2020-01

06pa3ag 6poj 2

05PA3AL4 CTPYKTYPE LAEHE

JABHA HABABKA BPOJ JH/2100/0110/2020-01
HABABKA KABI1OBA 11 KABY1OBCK01 r1P1450PA - ,1111XE

0A3A 1 - HABABKA KA5J10BA 11 KA5.110BCKOT r1P1450PA HA314BHOr HArIOHA go 1KB
11APTI4JA 1

HABABKA KABI1OBA 14 KABTIOBCKOr rIPMBOPA HA314BH01 HArIOHA AO 1KB - XEBB

Ta6ena - Cneucl,uiaquja XE „MAMA BALIITA"

•

. R.5

,

NAZIV
-J. M-- - Kolioina- -

Jediniena
cena

- -bezPDV --

(RSD)

Jediniena cena

' sa PDV _ _

(RSD)

Vrednost
. bez PDV --

(RSD)

Vrednost

— --sa-PDV —

(RSD)

,

- Naziv_proizvodada,
model, oznaka dobra_._ _ -- -- . .

obis! karakteristike

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KABLOVI

1. Kabl PPOO-Y 3x1,5 mm2 m 500 ,

2. Kabl PPOO-Y 3x2,5 mm2 m 500

3. Kabl PPOO-Y 5x2,5 mm2 m 500

4. Kabl PPOO-S 3x70 mm2 0.6/1 kV m 30

. Kabl PPOO-Y 4x6mm2 m 300

6. Kabl PPOO-Y 4x1Omm2 m 300 •
_

7. Kabl PPOO-Y 4x16mm2 m 200

8. Kabl PP4O-Y 4x4mm2 m 200

9. Kabl PP4O-Y 4x6mm2 m 200

10. Kabl PP-Y 3x1,5 mm2 m 2000

11. Kabl PP-Y 3x2,5 mm2 m 2000



Jfl "Enerrponpmepega Cp6i4je" Eeorpag
OrpaHaK "gpvilicKo — ThoncKe XE" Bajmia Baurra

KoHKypcHa goKymewrawija JH/2100/0110/2020-01

R.B
NAZIV

opis I karakteristike
J.M. Kolidina

Jediniona
cena

bez PDV

(RSD)

Jedinidna cena
sa PDV

(RSD)

Vrednost

bez PDV

(RSD)

' Vrednost

sa PDV

(RSD)

Naziv proizvodada,
model, oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12. Kabl PP-Y 5x2,5 mm2 m 1000

13. Kabl PP-Y 5x6 mm2 m 500

14. Kabl PP/J 3x1,5 mm2

.

m 200

15. Kabl PP/J 3x2,5 mm2 m 200

16. Kabl PP/L 2x0,75 mm2 m 100

17. Kabl gumeni GG/J 2x1,5mm2 m 200

18. Kabl gumeni GG/J 3x1,5mm2 m 200

19. Kabl gumeni GG/J 3x2,5mm2 m 300

20. Kabl gumeni GG/J 5x2,5mm2 m 200

21. Kabl LiYCY 3x0,75 mm2 m 500

22. Kabl LiYCY 4x0,75 mm2 m 500

23. Kabl LiYCY 7x0,75 mm2 m 300

24. Kabl LiYCY 4x1 mm2 m 500

25. Kabl LiYCY 12x1 mm2 m 300

26. Kabl LiYCY 3x1,5 mm2 m 500

27. Kabl LiYCY 4x1,5 mm2 m 500

28. Kabl LiYCY 7x1,5 mm2 m 300

29. Kabl Zn/S 25 mm2, HO1N2-D m 50

30. Kabl Zn/S 35 mm2, HO1N2-D m 20

31. Kabl Zn/S 50 mm2, HO1N2-D m 20
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• Jri "Enerrponpmepe,qa Cp6mje" BeorpaA
OrpaHaK ",0p14FicK0 — .fhitmcKe XE" Bajma Baw-ra

KoHkypcHa Rokymewrawaja JH/2100/0110/2020-01

•
- ,

NAZIV
--Ko lioina---

Jediniona-
cena

Jediniona cena Vrednost - Vrednost

--- Naziv_prcizvodada,
model, oznaka dobra

•_ . _R 6
oPIS-Ikiiikteristike '

. .J M bez PD1/7----

(RSD)

------sat-FI:W ,
(RSD)

bez-PDV- -

(RSD)

- --- s-a-PDV- 
•

(RSD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

32.
UTP patch kabl kat. 5E Draka UC300 26 4P -
testiran do 300MHz ili odgovarajud

m 1000

33.
SFTP kabl kat. 7+ Draka tip UC900 HS23 4P FRNC
testiran do 900MHz, bez halogena; Delta / EC, 3P &
GHMT sertifikovan ili odgovarajud

m 1500

34.

UTP kabl kat. 6 Draka tip UC400 HD 4P LSHF -
testiran do 400MHz, podrtka za PoE+ 802.3at
standard, CPR Eca klasa negorivosti, Delta / EC &
3P sertifikovan ili odgovarajud_ _ 

m 2000

35.
UTP kabl kat. 5E Draka UC300 24 4P FRNC / LSOH
- testiran do 300MHz, bez halogena; Delta / EC & 3P
sertifikovan ill odgovarajud

m 2500

36. Kabl J-Y(St)Y 2x2x0,8mm2, instalacioni m 400

37.
Kabl J-H(St)H 2x2x0, 8mm2, instalacioni,
bezhalogeni

m 200

38. Kabl JE-H(St)H FE 180/E90 2x2x0,8mm2 m 200

39. Kabl produ2ni 3x2,5mm2od 5 metara sa 5 utienica kom 5

40. Kabl produ2ni 3x2,5mm2od 3 metara sa 5 utionica kom 5

41. Kabl produ2ni 3x2,5mm2od 2 metra sa 5 utionica kom 5

42. Kabl produ2ni 3x2,5mm2od 3 metra sa 3 utienice kom 5

43. Neizolovano bakarno u2e 35mm2 m 100

44. Pocinkovana traka 25x4mm2 kg 500

45. Pozor traka, crvena, energetska kg 50

JEDNOZILNI PROVODNICI
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J11 "EneK-rponpviapega Cp6wje" BeorpaA
OrpaHaK ",qpiiHcKo — Ke XE" Bap/Ha Baurra

KopnwpcHa RoKynnewrawija JH/2100/0110/2020-01

R.E

•

NAZIV

opis I karakteristike
J.M. Kolidina

Jediniona
cena

bez PDV

(RSD)

Jedinidna cena
sa PDV

(RSD)

Vrednost

bez PDV

(RSD)

Vrednost

sa PDV

(RSD)

Naziv proizvodada,
model, oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

46. Provodnik P/F 1,0 mm2 boja - bela m 200

47. Provodnik P/F 1,0 mm2 Boja playa m 200

48. Provodnik P/F 1,0 mm2 Boja crvena m 200

49. Provodnik P/F 1,0 mm2 Boja narand2asta m 200

50. Provodnik P/F 1,0 mm2 Boja 2uto-zelena m 100

51. Provodnik P/F 1,5 mm2 Boja crna m 500

52. Provodnik P/F 1,5 mm2 Boja siva m 100

53. Provodnik P/F 1,5 mm2 Boja crvena m 200

54. Provodnik P/F 1,5 mm2 Boja playa m 500

55. Provodnik P/F 1,5 mm2 Boja Lito-zelena m 200

56. Provodnik P/F 1,5 mm2 Boja narand2asta m 200

57. Provodnik P/F 2.5 mm2 Boja crna m 500

58. Provodnik P/F 2.5 mm2 Boja playa m 200

59. Provodnik P/F 2.5 mm2, Boja Lito-zelena m 200

60. Provodnik P/F 4 mm2 Boja crna m 300

61. Provodnik P/F 4 mm2 Boja playa m 200

62. Provodnik P/F 4 mm2 Boja 2uto-zelena m 200

63. Provodnik P/F 6 mm2 Boja crna m 500

64. Provodnik P/F 6 mm2 Boja playa m 200

65. Provodnik P/F 6 mm2 Boja Lito-zelena m 200
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J11 "Enerrponpmpega Cp6vje" Beorpag
OrpaHaK "TtpinHcKo — fhimcKe XE" BajwHa Baurra

KoHkypcHa Aokymewrawija JH/2100/0110/2020-01

NAZIV
Kolidina_

- 
Jedinidna -
cena

Jediniona cena 

PPV

Vrednost

—bez-PDV

- Vrednost

 PDV- Naziv oroizvodada ,_ _J.M.--
-cipis i tiara-lite-HS-UM-

bez-PDV----

' (RSD) -

-sa
(RSD)

_

(RSD)

_ sa -___..

(RSD)

.!
model, oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

66. Provodnik P/F 10 mm2 Boja 2uto-zelena m 100

67. Provodnik P/F 16 mm2 Boja 2uto-zelena m 100

68. Provodnik, P/F, 70 mm2, crni m 40

69. Provodnik, P/F, 70 mm2, 2uto-zeleni m 20

70. Provodnik S/F 1,5 mm2 (Silikonski), playa m 200

71. Provodnik S/F 1,5 mm2 (Silikonski), crna m 200

72. Provodnik S/F 2,5 mm2 (Silikonski), playa m 200

73. Provodnik S/F 2,5 mm2 (Silikonski), crna m 200

74. Provodnik P 2,5 mm2, boja crna m 100

75. Provodnik P 2,5 mm2, boja playa m 100

76 .

Super fleksibilna 2ica sa ojaaanom
silikonskom izolacijom crne boje (Silivolt-1V SILI-1V
2,0 SN, Multi-Contact, Order.No. 61.7646-21) ili
odgovarajuda

m 100

77.

Super fleksibilna 2ica sa ojaeanom silikonskom
izolacijom crvene boje (Silivolt-1V SILI-1V 2,0 SN,
Multi-Contact, Order.No. 61.7646-22) ili
odgovarajuoa

m 100

TERMOSKUPLJAJUCE KABLOVSKE ZAVR§NICE I SPOJNICE

78. Termoskupljajude kabl. zavr8nice 1kV,TSKZ- 10-25 kom. 5

79. Termoskupljajude kabl. zavrtnice 1kV, TSKZ - 16-35 kom. 5

80. Termoskupljajude kabl. zavrtnice 1kV, TSKZ - 70-95 kom. 5
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Jfl "Enerrponpwapega Cp6mje" Beorpag
OrpaHaK "TipmHaw — !imam XE" Bap]Ha Bawra

KomrypcHa goKymeHTaLimja JH/2100/0110/2020-01

R.B

•

NAZIV

opis i karakteristike

,

J.M. Kolieina

Jediniona
cena

bez PDV

(RSD)

Jediniona cena
sa PDV

(RSD)

Vrednost

bez PDV

(RSD)

Vrednost

sa PDV

(RSD)

Naziv proizvodada,
model, oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

81.
Termoskupljajuae kabl. zavr§nice 1kV, TSKZ -120-
150 kom. 5

82. Termoskupljajude kabl. spojnice 1kV; TSKS-10 kom. 5

83. Termoskupljajuoe kabl. spojnice 1kV; TSKS-50 kom. 5

84. Termoskupljajuae kabl. spojnice 1kV; TSKS-95 kom. 5

85. Termoskupljajuoe kabl. spojnice 1kV; TSKS-150 kom. 5

TERMOSKUPLJAJUCE CEVI, BU2IRI I REPAFtATURNE MAZETNE

86.

Termoskupljajuea srednjezidna cev sa lepkom
012/3 mm;1 m
Materijal: umre2eni poliolefin
Primena: za elektrienu izolaciju kod napona do lkV
Temperature koritoenja: od -55°C do +125°C

kom. 20

87.

Termoskupljajuda srednjezidna cev sa lepkom
022/6mm; 1 m
Materijal: umre2eni poliolefin
Primena: za elektrionu izolaciju kod napona do 1kV
Temperature korikenja: od -55°C do +125°C

kom. 20

88.

Termoskupljajuaa srednjezidna cev sa lepkom
040/12mm;1 m
Materijal: umre2eni poliolefin
Primena: za elektrienu izolaciju kod napona do 1kV
Temperature koriteenja: od -55°C do +125°C

kom. 20

89.

Termoskupljajuaa srednjezidna cev sa lepkom
055/16mm; 1 m
Materijal: umre2eni poliolefin
Primena: za elektrienu izolaciju kod napona do lkV
Temperature koritoenja: od -55°C do +125°C

kom. 5
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Jfl "Enerrponpwspeila Cp6mje" BeorpaA
OrpaHaK "gpVIHCK0 - fhimcKe XE" Bajwia Eaurra

KoHkypcsa Aokymewratimja JH/2100/0110/2020-01

12 .6
NAZIV 

-

__J .M,_... ___Kolidina—

Jediniena
cena

-- bez-PDV---- :

(RSD)

Jediniena cena , Vrednost

--=-:----7-bei-PDV::-7-

(RSD)

Vrednost
-_--, aziv-proizvodada;-N
model, oznaka dobra

—=-sa-P-P_V_. -

(RSD)

sa_ppv___

(RSD),
- opisi-karakteriStike-- - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

_ _
90.

Termoskupljajuaa srednjezidna cev sa lepkom
_065/19mm; 1m
Materijal: umre2eni poliolefin
Primena: za elektrionu izolaciju kod napona do 1kV
Temperature kori§Cenja: od -55°C do +125°C

kom. 5

91.

TermoskupljajuCa srednjezidna cev sa lepkom
075/22mm; 1 m
Materijal: umre2eni poliolefin
Primena: za elektrienu izolaciju kod napona do 1kV
Temperature korikenja: oth-55°C do-+125°C

kom. 5

92. Ternfloskupljajud bu2ir 03/1,5 plavi m 50

93. Termoskupljajud bu2ir 05/2,5 plavi m 50

_

94. Termoskupljajud bu2Ir 012/6 plavi m 50

_

95. Termoskupljajud bidir 01 mm, crni m 5

96. Termoskupljajud buk.ir 01,2 mm, crni m 5

97. Termoskupljajud bu2ir 01,6 mm, crni m 5

98. Termoskupljajud bLair 02 mm, crni m 5

99. Termoskupljajud bu2ir 03,2 mm, crni m 5

100. Termoskupljajud biair 05 mm, crni m 5

101. Termoskupljajud bu2ir 08 mm, crni m 5

102. Termoskupljajud bu2ir 010 mm, crni m 5

103. Termoskupljajud In& 016 mm, crni m 5

104. Termoskupljajud bu2ir 020 mm, crni m 5
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Jfl "Enerrponpmpega Cp6wje" Beorpag
OrpaHaK "gpmcKo — flioncKe XE" BajwHa Baw-ra

KomrypcHa AoKymeHTaLimja JH/2100/0110/2020-01

R.E
NAZIV

opis i karakteristike
J.M. Kolidina

Jediniona
dena

bez PDV

(RSD)

Jedinidna cena
sa PDV

(RSD)

Vrednost

bez PDV

(RSD)

Vrednost

sa PDV

(RSD)

Naziv proizvodada,
model, oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

105. Termoskupljajud bu2ir 025 mm, crni m 5 _

106. Termoskupljajud bu2ir 030 mm, crni m 5

107. Termoskupljajud but'ir 035 mm, crni m 5

108. Termoskupljajud bu2ir 40/20 crni m 50

109.

Reparaturna ma2etna 42/8mm, 1mm
Spoljni preenik: 42mm
Unutra§nji preenik nakon skupljanja: 8mm
adina: 1m
Otporna na UV zrake
Vodonepropusna i anti-korozivna zattita
Termo-boja za indikaciju kraja procesa skupljanja
Sliean tipu: Egerton EWS — 42/8 ili odgovarajud

kom. 5

110.

Reparaturna ma2etna 55/13mm, 1mm
Spoljni preenik: 55mm
Unutra§nji preenik nakon skupljanja: 13mm
Didina: 1m
Otporna na UV zrake
Vodonepropusna i anti-korozivna za§tita
Termo-boja za indikaciju kraja procesa skupljanja
Sliean tipu: Egerton EWS — 55/13 ili odgovarajud

kom. 5

111.

Reparaturna ma2etna 85/22mm, 1mm
Spoljni preenik: 85mm
Unutra§nji preenik nakon skupljanja: 22mm
Du2ina: 1m
Otporna na UV zrake
Vodonepropusna i anti-korozivna za§tita
Termo-boja za indikaciju kraja procesa skupljanja
Sliean tipu: Egerton EWS — 85/22 ili odgovarajud

kom. 5

NISKONAPONSKI ODSTOJNICI I POTPORNI IZOLATORI
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Jil "Enerrponplispega Cp6Inje" Beorpag
OrpaHaK "Tipt4HcKo — .11vmAcKe XE" Bajt4Ha Baw-ra

KoHkypcHa AmrymeirraHmja JH/2100/0110/2020-01

..
. .

. NAZly - 
'

-:-7.j. —
"

-

Aolidina _ .

...-Jediniena.
cena

=b-ex-pDv-.7--
.. , .
. IRSD)

' 
-

jediniona cena

:7--. -= -P---D-Y._

yrednost

..

(Rsp)

2'Vrednost

sa PDV__
Naziv prcizvodada,_

'iiiiii i kiraktiristike '
_--...--bez-PD1/

(RSD)

-

(RSD)
model, oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

112.

Niskonaponski §estougaoni odstojnici; M6:
Dt.12itia'. -- I:=55mm
Gornji fiting: navoj M6
Donji fiting: zavrtanj M6
Materijal: Uroform 131.5

kom. 200

113.

.

Niskonaponski t estougaoni odstojnici, M6:
Dubna: L=70mm
Gornji fiting: navoj M6
Donji fiting: zavrtanj M6
Materijal: Uroform 131.5 -

kom. 200

114 .
Ukrasni zavrtanj za niskonaponski §estougaoni
odstojnik, M6 kom. 300

115.

Potporni niskonaponski izolatori do 1KV:

Nazivni napon: 1kV
Najvi§i pogonski napon: 1,2kV
Prelomna sila: 8kN
Gornji fiting: navoj M8
Donji fiting: zavrtanj M8
Visina: 35mm
Preenik: 27mm
Materijal:Epoksidna smola - fenoform 31.9
Monta2a: za unutra§nju montaai
Boja: Braon

. kom 20

•

•
,

..
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Jn"Enerrponplispe,qa Cp6mje" BeorpaA
OrpaHak "RomicKo —11mrocke XE" Bajmia Baurra

KoHKypcHa AoKynnewrawija JH/2100/0110/2020-01

R.B

•
NAZIV V

V
Opis i karakteristike

J.M. Kolieina

Jediniona
cena

bez PDV

(RSD) '

Jedinidna cena
sa PDV

(RSD)

Vrednost

bez PDV

(RSD) V

Vrednost
•

sa PDV

(RSD)

Naziv proizvodada,
model, oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

116.

Potporni niskonaponski izolatori do 1KV:

Nazivni napon: 1kV
Najvi§i pogonski napon: 1,2kV
Prelomna sila: 8kN
Gornji fiting: navoj M8
Donji fiting: zavrtanj M8
Visina: 45mm
Preenik: 33mm
Materijal: Epoksidna smola - fenoform 31.9
Monta2a: za unutratnju monta2u
Boja: Braon

kom. 20

.

OBUJMICE, PVC BUZIRI I VEZICE

117. PVC vezica L-75x2.4 kom. 3000

118. PVC vezica L-100x2.5 kom. 3000

119. PVC vezica L-150x2.5 kom. 3000

120. PVC vezica L160x2.5 kom. 3000

121. PVC vezica L-200x3.5 kom. 3000

122. PVC vezica L-250x3.5 kom. 3000

123. PVC vezica L-200x4,8 kom. 3000

124. PVC vezica L-350x4,8 kom. 3000

125. Obujmica PVC sa ekserom 7 mm kom. 300

126. Obujmica PVC sa ekserom 9 mm kom. 300

127. Obujmica PVC sa ekserom 16 mm kom. 300
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JI1 "EnerrponpHspega Cp6Hje" 6eorpag
OrpaHaK "gpVIHCK0 - IhirocKe XE" BajwHa Baw-ra

KoHkypcHa Aokymewrawija JH/2100/0110/2020-01

R.B

•

,
NAZIV

J.M. ----Kolioina:---=-1SdrPDV

Jediniena ,
- cena

-

(RSD)

Jediniona cena
'

, Vrednost

---.:---bez---PDV-----7

(RSD)

' Vrednost- -
IN:ctivi_1(?)Tzoniazykaoddalar,a _,___sa_PDV

(RSD)

- - -sa-PDV-- --

(RSD)
opis i karakteristike '

1 2 3 4 5 6 7 8
_

9

128. Obujrnica PVC sa ekserom 22 mm kom. 300

129. Obujnnica PVC sa ekserom 25 mm kom. 200

130. PVC rebrasto crevo 011, boja crna m 500

131. PVC rebrasto crevo 014, boja crna m 500

132. PVC rebrasto crevo 018, boja crna m 500

133. PVC rebrasto crevo 024, boja crna m 500

134. PVC rebrasto crevo 032, boja crna m 300

135. PVC rebrasto crevo 050, boja crna m 200 __

136. Rebrasto crevo -016/10mm, halogen free m 100

137. Rebrasto crevo -020/10mm, halogen free m 100

138. Rebrasto crevo -025/10mm, halogen free m 100

139. Rebrasto crevo -032/10mm, halogen free m 100

140.
Metalno rebrasto plastificirano (SAPA) crevo 014,
crno

m 100

141.
Metalno rebrasto plastificirano (SAPA) crevo 018,
crno

m 100

142.
Spiralno crevo
Unutra§nji preenik: 8 mm
Unutra§nji preanik: 8 mm

m 50

143.
Spiralno crevo
Unutra§nji preanik: 13 mm
Spolja§nji preenik: 15 mm ' .

m 50

IZOLOVANE I NEIZOLOVANE PAPUoICE I HILZNE.....
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Jr1 "Eneicrponpriepexia Cp6mje" BeorPaA
OrpaHaK ",EtpwHcKo —.11mAcKe XE" Bajimia Baum

KoHKypcHa RoKymewragHja JH/2100/0110/2020-01

R.6
NAZIV

opis i karakteristike
J.M. Kolieina

Jediniena
cena

bez PDV

(RSD)

Jediniena cena
sa PDV

(RSD)

Vrednost

bez PDV

(RSD)

Vrednost

sa PDV

(RSD)

Naziv proizvodada,
model, oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

144.
Izolovane zavrtne hilzne 0.75 mm2/12 mm — otporne
na temperature do 105°C; izradene od bakra po
standardu EN13600 — bele.

kom. 300

145.
Izolovane zavrtne hilzne 1,0 mm2/12 mm — otporne
na temperature do 105°C; izradene od bakra po
standardu EN13600 — Lite.

kom. 300

146.
Izolovane zavitne hilzne 1,5 mm2/12 mm —otporne
na temperature do 105°C; izradene od bakra po
standardu EN13600 — crvene.

kom. 1000

147.
Izolovane zavrtne hilzne 2,5 mm2/12 mm — otporne
na temperature do 105°C; izradene od bakra po
standardu EN13600 — tam no plave.

kom. 1000 -

148.
Izolovane zavrtne hilzne 4 mm2/18 mm — otporne na
temperature do 105°C; izradene od bakra po
standardu EN13600 — sive.

kom. 1000

149.
Izolovane zavitne hilzne 6 mm2/18 mm — otporne na
temperature do 105°C; izradene od bakra po
standardu EN13600 — crna.

kom. 500

150.
Izolovane zavrtne hilzne 10 mm2/18 mm — otporne
na temperature do 105°C; izradene od bakra po
standardu EN13600 — bele.

kom. 300

151.
Izolovane zavr§ne hilzne 16 mm2/18 mm — otporne
na temperature do 105°C; izradene od bakra po
standardu EN13600 — zelene.

kom. 300

152.
Izolovane zavrtne hilzne 25 mm2/22 mm — otporne
na temperature do 105°C; izradene od bakra po
standardu EN13600 — braon.

kom. 200
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Jil "Enerrponpwspega Cp6i/je" Beorpag
OrpaHaK "gpviHcKo - flioncKe XE" Bajma 5awra

KoHkypcHa Aokymeicragmja JH/2100/0110/2020-01

R.B

-
• NAZIV . '

-,J.M._ —Kolidi
na_beczepnaDv

Jedinidna -
Jedinidna cena

_

Vrednost

bez-PDV—

,(RSD)

Vrednost
Naziv proizvodada,

_
-OW i ka-rakt-etiStike -

'

_

(RSD), .

_ 
_ pV

(RSD)

sa-PDV . .

(RSD)
model, -oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

153:-
Izolovane zavrtne hilzne 35 mm2/25 mm - otporne
na temperature-do 105°C; izradene od bakra po
standardu EN13600 - drap.

kom. 100

154.
Izolovane zavrtne hilzne 50 mm2; 40 mm- otporne
na temperature do 105°C; izradene od bakra po
standardu EN13600 - sivo/zelena.

kom. 100

155.
Izolovane hilzne za dva provod. 2x0,5 mm2; 15 mm -
otporne na temperature do 105°C; izradene od bakra
po standardu EN13600 - bele.

kom. 300

156.
Izolovane hilzne za dva provod. 2x0,75 mm2; 15 mm
- otporne na temperature do 105°C; izradene od
bakra po standardu EN13600 - sive.

kom. 300

157.
Izolovane hilzne za dva provod. 2x1,0 mm2; 15 mm -
otporne na temperature do 105°C; izradene od bakra
po standardu EN13600 - crvene.

kom. 500

158.
Izolovane hilzne za dva provod. 2x1,5 mm2; 16 mm -
otporne na temperature do 105°C; izradene od bakra
po standardu EN13600 - crna

kom. 500

, 159.
Izolovane hilzne za dva provod. 2x2,5 mm2; 18,5 mm
- otporne na temperature do 105°C; izradene od
bakra po standardu EN13600 - tam no playa.

kom. 500

160.
Izolovane hilzne za dva provod. 2x4 mm2; 23 mm -
otporne na temperature do 105°C; izradene od bakra
po standardu EN13600 - sive.

kom. 500

161.
Izolovane hilzne za dva provod. 2x6 mm2; 26 mm -
otporne na temperature do 105°C; izradene od bakra
po standardu EN13600 - 2ute.

kom. 100
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J11 "Eneicrponptispega Cp6iije" Seorpag
OrpamaK "gpmFicxo —Jlinmcice XE" Bajmia Baurra

KoHKypcHa RoKymewrammja JH/2100/0110/2020-01

R.6
NAZIV

opis i karakteristike
J.M. Kolidina

Jedinidna
cena

bez PDV

(RSD)

Jedinidna cena
sa PDV

(RSD)

Vrednost

bez PDV

(RSD)

Vrednost

sa PDV

(RSD)

Naziv proizvodada,
model, oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

162.
Izolovane hilzne za dva provod. 2x10 mm2; 26 mm —
otporne na temperature do 105°C; izradene od bakra
po standardu EN13600 — crvene.

kom. 100

163.
Izolovane hilzne za dva provod. 2x16mm2 30 mm —
otporne na temperature do 105°C; izradene od bakra
pa standardu EN13600 — tamno plave.

kom. 100

164.
Neizolovane okasta papuoica 2,5/4 (L/S=12/4,3mm),
za kablove pa VDE0295 klasa 2,5 i 6; izradene od
Cu-ETP

kom. 300

165.
Neizolovane okasta papueica 2,5/5 (L/8=14/5,3mm),
za kablove pa VDE0295 klasa 2,5 i 6; izradene od
Cu-ETP

kom. 300

166.
Neizolovane okasta papueica 2,5/6 (L/8=16/6,5mm),
za kablove pa VDE0295 klasa 2,5 i 6; izradene od
Cu-ETP

kom. 300

167.
Neizolovane okasta papueica 1,5/3 (L/d=11/3,2 mm),
izradene pa stand.DIN46234 — kalajisane.

kom. 300

168.
Neizolovane okasta papuoica 1,5/4 (L/d=12/4,3 mm),
izradene pa stand. DIN46234 — kalajisane

kom. 300
.

169.
Neizolovane okasta papuoica 1,5/5 (L/d=14/5,3 mm),
izradene pa stand DIN46234 — kalajisane.

kom. 300

170.
Neizolovane okasta papueica 4/4 (L/d=14/4,3 mm),
izradene pa stand. DIN46234 — kalajisane.

kom. 300

171.
Neizolovane okasta papuoica 4/6 (L/d=16/6,5 mm),
izradene pa stand. DIN46234 — kalajisane.

kom. 300

172. Navlaka fastona kom. 300
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Jfl "Enerrponpmepega Cp6wje" Beorpag
OrpaHaK "gpl4HCK0 - !imam XE" BajmHa Bawl-a

KomrypcHa gokymeHTaqHja JH/2100/0110/2020-01

- - - - -• -
NAZIV

JAC-

-

---Kolidinar--- 

Jediniena
: cena 
bezi2Dv—

_
'(RSD) .

jediniena cena

-D-V

Vrednost

, _bez PDV—

(RSD)

- Vrednost -

—sa:PDV
Naziv proizvodada_
model, oznaka dcibra

.

- - - -- _.- -o-Pis-- Ikara- kteristike
 ___:_ P

. (RSD)

-

(RSD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

173.
Spojne daure izolovane Cu 1,5 mm2 (Ud=17/2,3mm)
plave otporne na temperature do 105°S, izradene
od Cu -ETP

kom. 300

174.
Spojne daure izolovane Cu 2,5 mm2 (L/d=17/2,3mm)
plave otporne na temperature do 105°S, izradene od
Cu -ETP

kom. 300

175.
Spojne daure izolovane Cu 6 mm2 (L/d=21/3,6mm)
2ute. otporne na temperature do 105°S, izradene ad
Cu -ETP _

kom. 300

INSTALACIONE NAZIDNE PVC CEVI I PRATEdA OPREMA

176.

Instalaciona PVC cev sa protirenjem 16mm
Spolja§nja dimenzija: 16 mm
Unutra§nja dimenzija: 13,5 mm
Duzina cevi: 3 m
Samogasive cevi PVC serija TG12
Materijal: tehnopolirner na krutoj PVC, otporan na
udar
Samogasive, klasa VO prema UL94.
Boja: siva RAL 7035.
Otpornost na kompresiju : 320 N.
Slidan tipu: Minor (EC Electtrocanali ECTG1216B) ili
odgovarajudi

kom. 50
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Jfl "Eneicrponpwapega Cp6mje" Beorpag
OrpaHaK "TtpitwicKo — flioncKe XE" Bajma Baum

KoincypcHa Roicymewrawija JH/2100/0110/2020-01

R.5
NAZIV

opis I karakteristike
• . .

J.M. Kolidina

Jediniena
cena

bez PDV

(RSD)

Jediniena cena
sa PDV

(RSD)

Vrednost

bez PDV

(RSD)

Vrednost

sa PDV

(RSD)

Naziv proizvodada,
model, oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

177.

Instalaciona PVC cev sa pro§irenjem 20mm
Spoljatnja dimenzija: 20 mm
Unutra§nja dimenzija: 17,1 mm
Duzina cevi: 3 m
Samogasive cevi PVC serija TG12
Materijal: tehnopolimer na krutoj PVC, otporan na
udar
Samogasive, klasa VO prema UL94.
Baja: siva RAL 7035.
Otpornost na kompresiju : 320 N.
Slioan tipu: Minor (EC Electtrocanali ECTG1220B) iii
odgovarajuai

kom. 50

178.

lnstalaciona PVC cev sa pro§irenjem 25mm
Spolja§nja dimenzija: 25 mm
Unutratnja dimenzija: 22,1 mm
Duzina cevi: 3 m
Samogasive cevi PVC serija TG12
Materijal: tehnopolimer na krutoj PVC, otporan na
udar
Samogasive, klasa VO prema UL94.
Baja: siva RAL 7035.
Otpornost na kompresiju : 320 N.
Sliean tipu: Minor (EC Electtrocanali ECTG1225B) ili
odgovarajuei

kom. 50
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JI1 "Enerrponplopega Cp6Hje" Beorpag
OrpaHaK "gpmicKo - fluirtAcKe XE" BajwHa Baw-ra

KoincypcHa RokymesTatmja JH/2100/0110/2020-01

R.'6
. NAM/ -

J.M— ----Kolidine

Jediniona 
-Cena '

-:---b -PDV--- ez . --

,(RSD)-

Jediniona ceni, .. ,,,i
"°a cm-v

Vrednost

bei PDV

Vredhost -' 1

: ..•----,-sa,PDV.---

(RSD)

 Naziv  proizvodada, _
-rif6del, oznaka dobra• -- ' -- - — r---opis7katakteriStikd -

_ _

(RSD) .
(RSD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

179;

Instalaciona PVC cev sa pro§irenjem 32 mm
.Spolja§nja dimenzija: 32 mm
Unutra§nja dimenzija: 28,8 mm
Duzina cevi: 3 m
Samogasive cevi PVC serija TG12
Materijal: tehnopolimer na krutoj PVC, otporan na
udar
Samogasive, klasa VO prema UL94.
Boja: siva RAL 7035.
Otpornost na kompresiju : 320 N.
Sli6an tipt.f-Minor (EC Electtrocanali ECTG1232B) ill
odgovarajuoi

kom. 30

.

180.
Obujmnica za PVC cev na §inu serija C, 16mm
Sliaan tipu: Minor (EC Electtrocanali ECCF16) ili
odgovarajuoi

kom. 200

—

181.
Obujmnica za PVC cev na §inu serija C, 20mm
Sliean tipu: Minor (EC Electtrocanali ECCF20) Ili
odgovarajuoi

kom. 200

182.
Obujmnica za PVC cev na §inu serija C, 25mm
Sliean tipu: Minor (EC Electtrocanali ECCF25) ili
odgovarajuoi

kom. 200

183.
Obujmnica za PVC cev na §inu serija C, 32mm
Sliean tipu: Minor (EC Electtrocanali ECCF32) ill
odgovarajuei •

kom. 200

184.

Nastavak za cev 90°, spojnica 16mm
CRS nastavak, spojnica pod uglom od 90° kojonn se
povezuju cevi istog preanika
Slioan tipu: Minor (EC Electtrocanali ECCRS16) ili
odgovarajuoi

kom. 30
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Jil "Enerrponpmepega COO" 5eorpaT4
OrpaHaK "ripismcKo — IhimcKe XE" Baji/Ha BawTa

KoHicypcHa goicymewrapija JH/2100/0110/2020-01

R.6
NAZIV

opis i karakteristike
J.M. Kolidina

Jedinidna
cena

bez PDV

(RSD)

Jediniona cena
sa PDV

(RSD)

Vrednost

bez PDV

(RSD)

Vrednost

sa PDV

(RSD)

Naziv proizvodada,
model, oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

185.

Nastavak za cev 90°, spojnica 20mm
CRS nastavak, spojnica pod uglom od 900 kojom se
povezuju cevi istog preenika
Slioan tipu: Minor (EC Electtrocanali ECCRS20) ili
odgovarajud

kom. 30

186.

Nastavak za cev 900, spojnica 25mm
CRS nastavak, spojnica pod uglom od 900 kojom se
povezuju cevi istog preenika
Sliaan tipu: Minor (EC Electtrocanali ECCRS25) ili
odgovarajud

kom. 30

187.

Nastavak za cev 900, spojnica 32mm
CRS nastavak, spojnica pod uglom od 90° kojom se
povezuju cevi istog preanika
Slidan tipu: Minor (EC Electtrocanali ECCRS32) ili
odgovarajuai

kom. 20
'

188.
Uvodnik za PVC cev 16 mm
Sliaan tipu: Minor (EC Electtrocanali ECBS16) ili
odgovarajuai

kom. 50

189.
Uvodnik za PVC cev 20 mm
Slioan tipu: Minor (EC Electtrocanali ECBS20) ili
odgovarajud

kom. 50

190.
Uvodnik za PVC cev 25 mm
Slidan tipu: Minor (EC Electtrocanali ECBS25) ili
odgovarajud

kom. 50

191.
Uvodnik za PVC cev 32 mm
Sliean tipu: Minor (EC Electtrocanali ECBS32) ili
odgovarajuai

kom. 30
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Jn"Enerrponpmpega Cp6iije" 5eorpaR
OrpaHaK "Pipt4HcKo -1114mcKe XE" Bajmia Esaw-ra

KomrypcHa AoKynnewracmja JH/2100/0110/2020-01

R.5
NAZIV ,

J.M Kolidina—

Jediniona
cena

Jediniana cena
sa PDV

Vrednost

bez PDV

Vrednost

sa PDV 

,

Naziv proizvodada ,
-model, oznaka dobra- - -opis i karakteristike, ---- -

bez PDV--:----
- :

(RSD)
, (RSD)

_.

(RSD) (RSD)

1 2 3 4 5 6 7 8
_

9

192.

Spojnica za PVC cev 16mm, CXS
CXS spojnica kojom se povezuju pvc cev i kutija sa
izvodima
Slidan tipu: Minor (EC Electtrocanali ECCXS16) iii
odgovarajuoi

kom. 30

_

193.

Spojnica za PVC cev 20mm, CXS
CXS spojnica kojom se povezuju pvc cev i kutija sa
izvodima
Sliaan tipu: Minor (EC Electtrocanali ECCXS20) ili
odgovarajuoi-

kom. 30

194.

Spojnica za PVC cev 25mm, CXS
CXS spojnica kojom se povezuju pvc cev i kutija sa
izvodima
Slidan tipu: Minor (EC Electtrocanali ECCXS25) ili
odgovarajuoi

kom. 30

195.

Spojnica za PVC cev 16mm, CXT
CXT spojnica sa podesivim uglom kojom se
povezuju dye krute pvc cevi
Slioan tipu: Minor (EC Electtrocanali ECCXT16) ili
odgovarajuai

kom. 30

.

196.

Spojnica za PVC cev 20mm, CXT
CXT spojnica sa podesivim uglom kojom se
povezuju dve krute pvc cevi
&lean tipu: Minor (EC Electtrocanali ECCXT20) ili
odgovarajuCi

kom. 30

197.

Spojnica za PVC cev 25mm, CXT -
CXT spojnica sa podesivim uglom kojom se
povezuju the krute pvc cevi
Slioan tipu: Minor (EC Electtrocanali ECCXT25) ili

kom. 30

odgovarajuei - - --
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sin "EneKrponplispega Cp6iije" Beorpa,q
OrpaHaK "Pipl1HCK0 —.11wrocKe XE" BajwHa Swum

KoincypcHa goKymewrawija JH/2100/0110/2020-01

R.B
NAZIV

opis i karakteristike
J.M. Kolidina

Jediniona
cena

bez PDV

(RSD)

Jedinidna cena
sa PDV

(RSD)

Vrednost

bez PDV

(RSD)

Vrednost

sa PDV

(RSD)

Naziv prolzvodada,
model, oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

198.

Spojnica za PVC cev 32mm, CXT
CXT spojnica sa podesivim uglom kojom se
povezuju dye krute pvc cevi
Slioan tipu: Minor (EC Electtrocanali ECCXT32) ili
odgovarajud

kom. 30

199.

Nastavak za cev 16mm (spojnica IP40)
GI nastavak je spojnica kojom se povezuju cevi istog
preanika.
Sliean tipu: Minor (EC Electtrocanali ECGI16) ili
odgovarajuoi

kom. 50

200.

Nastavak za cev 20mm (spojnica IP40)
GI nastavak je spojnica kojom se povezuju cevi istog
preenika.
Sliean tipu: Minor (EC Electtrocanali ECGI20) ili
odgovarajudi

kom. 50

201.

Nastavak za cev 25mm (spojnica IP40)
GI nastavak je spojnica kojom se povezuju cevi istog
preenika.
Sliean tipu: Minor (EC Electtrocanali ECGI25) ill
odgovarajud

kom. 50

202.

Nastavak za cev 32mm (spojnica IP40)
GI nastavak je spojnica kojom se povezuju cevi istog
preenika.
Sliean tipu: Minor (EC Electtrocanali ECGI32) ill
odgovarajud

kom. 30

KABLOVSKI REGALI I PRIPADAJUdA OPREMA

CI-1mila 60 og 138



Jfl "Enerrponpmepega Cp6mje" Beorpag
OrpailaK "gpvilicico — .flmmcke XE" Bajvma Baw-ra

KoHkypcHa pokynneHTawja JH/2100/0110/2020-01

R g
NAZIV . J.M. - Kolidina:---7:

Jedinidna -
cena

--:---bez7PDV:---=-,
.
(RSD):

Jediniona cena
sa PIDV______ 

Vrednost

-bez_PDV-7,--

..(RSD)

' Vrednost -
Naziv proizvodada,

_ .. . - -- - - .
• opis i karakteriStIke .

,
— --- - -- -

,,(RSD)

=sa-PDV -

(RSD)

.
model, oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 8
_

9

203.

Perforirani nosad kablova 100mm
--du2ina: 3000 mm
- e'irina: 100 mm
- visina: 60 mm
- vrsta materijala: pocinkovani lim
- debljina lima: 1 mm
Obo Bettermann —"MKS 610 FS" ili odgovarajudi

kom. 20

.

204.

Perforirani nosad kablova 150mm
du2ina: 3000 mm
tirina: 150 mm
visina: 60 mm
vrsta materijala: pocinkovani lim
debljina lima: 1 mm
Obo Bettermann —"MKS 615 FS" ili odgovarajudi

kom 15

205.

Brza spojnica
§irina: 150 mm
visina: 60 mm
vrsta materijala: pocinkovani lim
Obo Bettermann — "RV 615 FS" ili odgovarajude

kom 10

206.

Brza spojnica (u kompletu sa odgovarajudim
materijalom za prievrtdicanje)
visina: 60 mm
vrsta materijala: pocinkovani lim
Obo Bettermann —"RLVK 60 FS" ili odgovarajuda

kom 10

207.

Ugaona spojnica (u kompletu sa odgovarajudim
materijalom za pridvrtoicanje)
visina: 60 mm
vrsta materijala: pocinkovani lim
Obo Bettermann —"R1NVK 60 FS" ili odgovarajuda

kom 10

•
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.111 "Enerrponpmapexia Cp6mje" BeorpaA
OrpaHaK "gpt4HcKo — fhimcKe XE" BajiiHa Baw-ra

KomrypcHa poKymein-awija JH/2100/0110/2020-01

•

.R.B

'
NAZIV

'
opis I karakteristike

J.IVI.' Kolidina

Jediniena
cena

bez PDV

(RSD)

Jediniana cena
sa PDV

(RSD)

Vrednost

bez PDV

(RSD)

Vrednost

sa PDV

(RSD)

Naziv proizvodada, .
model, oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

208.

Zglobna spojnica (u kompletu sa odgovarajueim
materijalom za prievr§eicanje)
visina: 60 mm
vrsta materijala: pocinkovani lim
Obo Bettermann — "RGV 60 FS" ili odgovarajuda

kom 10

209.

Ugaona spojnica (u kompletu sa odgovarajuoim
materijalom za prievrtoicanje)
visina: 60 mm
vrsta materijala: pocinkovani lim
Obo Bettermann — "WKV 60 FS" ili odgovarajuoa

kom 5

210.

Ugaona spojnica
visina: 60 mm
vrsta materijala: pocinkovani lim
Obo Bettermann — "REV 60 FS" ili odgovarajuda

kom 5

211.

Horizontalna krivina 450 (u kompletu sa
odgovarajuoim materijalom za prievrtaicanje)
tirina: 150 mm
visina: 60 mm
vrsta materijala: pocinkovani lim
Obo Bettermann — "RB 45 615 FS" ili odgovarajuda

kom 5

212.

Horizontalna krivina 900 (u kompletu sa
odgovarajuoim materijalom za prievr§oicanje)
§irina: 150 mm
visina: 60 mm
vrsta materijala: pocinkovani lim
Obo Bettermann — "RB 90 615 FS" ili odgovarajuda

kom 5
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Jfl "EneK-rponpvispeocia Cp6mje" Beorpag
OrpaHaK "gpvnicKo - .flioncKe XE" BajwHa Baum

KoHkypcna Aosymen-rawija JH/2100/0110/2020-01

R.

= .

NAZIV -
  J.M.„.: olloina,__ ,

i Jedinidna-:,,

-;-----bei PDT= -.--

- '
Jediniona cena

_-__ -,P.___P__ ....-V-

Vrednost• , '

--_74ez PD_V.:_-=____ __sa_PDV,___,
..

IRSI4

-Vrednost, :
Naziv proizvodada,

- tike- •' ,opis i:karaktens - -
(RSD)

model, oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

213.

Ugradna raeva (u kompletu sa odgovarajuaim
materijalom za prievr§eicanje)
§irina: 150 mm
visina: 60 mm
vrsta materijala: pocinkovani lim
Obo Bettermann - "RAA 615 FS" ili odgovarajuea

kom 3
-

214.

"T" raova (u kompletu sa odgovarajuaim materijalom
za prievrtoicanje)
tirina: 150 mm
visina: 60 mm
vrsta materijala: pocinkovani lim
Obo Bettermann - "RT 615 FS" ili odgovarajuoa

kom 2

215.

Vertikalna krivina 90°- uzlazna
§irina: 150 mm
visina: 60 mm
vrsta materijala: pocinkovani lim
Obo Bettermann - "RBV 615 S FS" ili odgovarajuoa

kom 2

216.

Vertikalna krivina 90°- silazna
§irina: 150 mm
visina: 60 mm
vrsta materijala: pocinkovani lim
Obo Bettermann - "RBV 615 F FS" ili odgovarajuoa

kom 4

217.

Zglobna krivina 90°- vertikalna
§irina: 150 mm
visina: 60 mm
vrsta materijala: pocinkovani lim
Obo Bettermann - "RGBV 615 F FS" ili
odgovarajuda

kom 3
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Jil "Enerrponpmepega Cp6vje" Seorpag
OrpaHaK "TipmcKo — ThoncKe XE" BajmHa Baum

KofficypcHa RoKymeirrammja JH/2100/0110/2020-01

R.B
NAZIV , 

opis i karakteristike
J.M. , Kolidina

Jediniona
cena

bez PDV

(RSD) :

Jedinidna cena
sa PDV

• ' •

Vrednost "

bez PDV

(RSD)

Vrednost

sa PDV

' (RSD)

Naziv proizvodada,
model, oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 , 8 9

218.

Zidna i konzola nosada (AW 15)
du2ina : 160 mm
tirina (bez deone *de): 50 mm
visina: 30 mm
prievrsne rupe: 2x011
Obo Bettermann — "AW 15 16 FT 2L" ili
odgovarajuda

kom 20

.

Plafonski nosad (US 3)
du2ina : 600 mm
§irina : 40 mm.

219. kom
visina: 90 mm
priovrsne rupe: 3x011
Obo Bettermann — "US 3 K 60 FT" ili odgovarajudi

4

220.
Zavr§na kapa za pokrivanje US 3 nosada
boja: narand2asta
Obo Bettermann — "US 3 KS OR" ili odgovarajuda

kom 4

221.

Zidna i konzola nosada (AW 15)
du2ina : 160 mm
§irina (bez deone plode): 40 mm
visina: 55 mm
priovrsne rupe: 1x011
Obo Bettermann — "AW 15 16 FT" ili odgovarajuda

kom 4

222.
Torban vijak sa kombinovanom navrtkom M6x12mm
Obo Bettermann — "FRSB 6x12 G" ili odgovarajudi

kom 500

223.
Torban vijak sa kombinovanom navrtkom M6x2Omm
Obo Bettermann — "FRSB 6x20 G" ili odgovarajudi

kom 500

224.
Torban vijak sa podlo§kom i navrtkom M8x25mm
Obo Bettermann — "FRS 8x25 F" ili odgovarajudi

kom 50

225.
Torban vijak sa podlo§kom i navrtkom M10x25mm
Obo Bettermann — "FRS 10x25 F" ili odgovarajudi kom 50
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Jfl "Eneicrponpwspega Cp6mje" Beorpag
OrpaHaK "npmcKo — .1114mcKe XE" BajmHa Baw-ra

KomrypcHa gokymeHTagHja JH/2100/0110/2020-01

R.B
NAZIV

J.M. ---Kolidina—

Jedinidna
cena '

--bez-PDV--

. (RSD)

Jediniena cena Vrednost

bez:PDV

- Vrednost

sa PDV Naziv  proizvodada,_
model, oznaka dobraopis i karakteristike -

-Sa-P-DIf

(RSD)

_

(RSD)

_ ___

(RSD)

1 2 3 4 5 6 7 8

_
9

226.
Podlo§ka M6
Obo Bettermann — "966 M6 G" ili odgovarajuoa kom 100

227.
Podlo§ka M8
Obo Bettermann — "966 M8 G" ili odgovarajuda kom 100

228.
Podlo§ka M10
Obo Bettermann —"966 M10 G" ili odgovarajuoa kom 100

229.
Feder podlo§ka M6
Obo Bettermann —"DIN 128 A M6 G" Ili
odgovarajuda

kom 100

239.
Feder podlo§ka M8
Obo Bettermann-- "DIN 128 A-M8 G" Ili
odgovarajuda

kom 100

—

231.
Feder podlotka M10
Obo Bettermann — "DIN 128 A M10 G" ili
odgovarajuea

kom 100

232.
Anker vijak BZ
Obo Bettermann —"BZ 10-100-120/180" Ili
odgovarajudi

kom 50

UKUPNA VREDNOST bez PDV (RSD) (zbir kolone br. 7)

II UKUPAN IZNOS PDV (RSD)

Ill UKUPNO VREDNOST sa PDV (RSD) (red broj I + red broj II)

Macro i ga-rym:

HanomeHe:

FloHybay:
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конкурсна документација Јн/2100/0110/2020-Ф1
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац поспа.
- Уколико понуFјач подноси понуду са подизвоfјачем овај образац потписује и оверава печатом Понуfјач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене
ПонуFјач треба да попуни Образац структуре цене на следеfiи начин:
1. у колону (5) уписати колико износи јединична цена без ПДв за понуђено добро;
2. у колону (6) уписати колико износи јединична цена са ПДВ за понуђено добро;
3. у колону(7) уписати колико износи вредност без ПДВ и то тако што fle помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5) са

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

траженом количином (која је наведена у колони 4);
5. у колону (9) уписати Назив произвоТјача, модел и ознаку понуFјеног добра
6. у ред бр. 1— уписује се укупна вредност за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7);
7. у ред бр. 11— уписује се укупан износ ПДв;
8. у ред бр. 111— уписује се укупна вредност са ПДВ (ред бр. 1+ ред бр. 11);
9. на место предвиFјено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене;
10. на место предвиfјено за печат и потпис понуТјач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

Напомена:
У делу Табеле ХЕ „Б.Башта" за ставку „Изоловане и неизОлОване папучице и хилзне" за позиције од редног броја 144 д0 175
потребно је дОставити техничку дОкументацију произв0ђача у којој се недвосмислен0 потврђују тражене техничке
карактеристике и стандарди.
ПОнуда која садржи дОбра која не испуњавају захтеване техничке карактеристике или степене квалитета, дОбра за кОје је дат
непОтпун или нејасан Опис, као и дОбра за кОје техничке карактеристике или степен квалитета нису доказани на захтевани начин,
биће одбијена ка0 не0дгОварајуhа/неприхватљива.
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Образац број 3

На основу члана 26. Закона ојавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15
и 68/1 ), члана 2. став 1. тачка 6) п одтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова ("Служ6ени гласник РС", бр.86/15) ПонуТјач даје:

и под

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

пуном материјалном и кривичном одговорношflу потврfјује да .је Понуду број:
;  за јавну набавку добара

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ

ФАЗА 1- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ

ПАРТИЈА 1
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА

НАЗИВНОГ НАПОНА ДО •1 КВ - ХЕББ

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

Датум

М.П.

ПонуFјач

1
Напом "на: 
Уколико зајвдничку 'понуду подноси група понуђача Изјава св доставља за сваког члана. групе
понуfјача. Изјава мора бити попуњвна, потписана од странв овлашi►еног лица за заступање
понуfја а из групв понуГјача и овервна пвчатом. '
У случаЈ'у да понуfјач подноси понуду са подизвоfјачвм, Изјава св доставља за понуfјача и сваког
подизвођача. Изјава мора бити попуњвна, потписана и овврвна од стране овлашfiвног лица за
ааступањв понуТјача/подизвоfјача и овврена пвчатом.
Приликом подношвња понудв овај образац копирати у потрвбном броју примврака.
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Образац број 4

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

И ЗЈАВУ

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

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ

ФАЗА 1- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1КВ

ПАРТИЈА 1
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА

НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ - ХЕББ

поштовали обавезе које произилазе из важеfiих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум Понуfјач

М.П.

Напомена:
Уколико зајвдничку понуду подноси група понуFјача Изјава се доставља за сваког члана групе
понуfјача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашfiеног лица за заступање
понуfјача из групе понцfјача и овврена печатом.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвоfјачвм, Изјава се доставља за понуFјача и сваког
подизвоРјача. Изјава мора бити попуњена, потписана и овврена од стране овлашflеног лица за
заступање понуРјача/подизвођача и овврвна печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примврака.
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Образац број 5

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАFbА ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1

НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ
ФАЗА 1- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА

НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1КВ
ПАРТИЈА 1

НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ - ХЕББ

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

"!
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

~
динара

динара

Укупни трошкови без ПДв динара

ПДв динара

Укупни трошкови са ПДв динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова
уколико наручилац предметни посryпакјавне набавке обустави из разлога који су на страни
наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",
бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Датум

;i

Напом I1на:
Образаі трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене
трошкове и који траже да им ux Наручилац надокнади у Законом прописаном случају ~
Ocrimane трошкове припреме и подношења понуде сноси искrvучиво понуfјач и не може тражити
од нару~iиоца накнаду трошкова (члан 88 став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС ; бр.124/12, 14/15 и 68/15)
Уколико понуfјач не попуни образац трошкова припреме понуде, Наручилац није дужан да му
надокнади трошкове и у Законом прописаном случају
Уколико група понуFјача подноси заједнинку понуду овај образац nomnucyje и оверава Носилац
посла. Уколико понуFјач подноси понуду са подизвоfјачем овај образац потписује и оверава печатом
понуfјач

М.П.

Понуfјач
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Прилог број 1

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ

ФАЗА 1- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ

ПАРТИЈА 1
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА

НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ - ХЕББ
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 понуfјачи из групе понуђача
меТјусобно 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 ffie бити носилац посла,
односно који fie поднети понуду и који
Fie заступати групу понуFјача пред
наручиоцем:

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

3. Друго:

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуFјача:

м.п.
Датум:

Напомена:
У случају подноwења Заједничке понуде попунити, потписати, оверити и доставити овај
Обрааац, 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

Страна 70 од 138



ЈП "ЕлекТропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Конкурсна документација ЈН1210010110/2020-Ф1

Прилог број 2

На'осНbвУ одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ;,бр.
16/65, 154/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. ,46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл. лист
RC 80/15) и Закона о платним Услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43%04,
62/06, '111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о обликУ садржини и начинУ
кориш ења јединствених инструмената платног промета ;

~ 
ДУЖН.1К:  ' i

(назив и седиште ПонуТјача)
МатичнУ број дужника (ПонУђача):  
ТекУТi ' рачун дужника (ПонУfјача):  
ПИБ дужника (Понуђача):   ,
издаје дана године ,

1

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИ~НИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеfiе "Електроприведа Србије" Београд
Балканска 13,

i Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг ДУшана ЈерковиТiа 1 '
31250 Бајина Башта

Матични број:  20053658,
ПИБ:  103920327,
Број текуТiег рачуна:  160-797-13 Банка Интеса

Предајемо Вам 1 (једну) потписанУ,; оверенУ и регистрованУ бланко сопственУ (соло)
мениц , серијски број   као средство финансијског обезбеђења. за
озбил~ност понуде У поступку јавне набавке~

' ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ

ФАЗА 1- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1КВ
• ј ПАРТИЈА 1

НАБ :ВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ - ХЕББ~
Овлапіћујемо Вас, као Повериоца, да предатУ меницУ можете попунити на износ;; од

~  динара (и словима динР ~  а а,   )
(мини `ално 10°/о од вредности наше понуде број од  године,
без Ур чунатог ПДВ-а). -
Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплатУ најкасније до истека
рока о'   дана (минимално 30 (тридесет) дана након истека рока важења наше
понуде број од године Уколико ми, као ДУжник:
1. након истека рока за подношење понуда повучемо, изменимо или одустанемо од своје

пон~де У оквируl рока важења понуде (опције понуде), или
2. не 'отпишемо уговор са Наручиоцем У рокУ дефинисаном позивом за потписивање

гов а сл ча да е наша пон а изаб ана као на повиљни а, илиУ Р У У ЈУ Ј УА , р Ј Ј
3. У де~финисаномјрокУ, не доставимо или одбијемо да доставимо средство финансијског

обезбеТјења које је захтевано Уговором.

~
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Евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлашfiења, за исти број дана за који fie бити продужен рок важења
понуде. •

ОвлашFiујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, безусловно и неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудски у скпаду са важеТiим прописима, са роком дocnefia
по виТјењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на терет свих рачуна код
банака Дужника  • • (унети назив и
седиште Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у кориспекуТiег
рачуна Повероица бр. 160-797-13 Банка Интеса.
Овлашfiујемо банке, код којих имамо рачуне, да наплату—плаfiање изврше на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да
на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у
наплати са рачуна.
Меница је важеfiа и у случају да дође до промене лица овлашТiених за заступање Дужника,
промена лица овлашfiених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашFiења, на састављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашFiеног лица за заступање Дужника
 (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо — овлашfiење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Датум: Понуfјач:
М.П.

Прилог:

Потпис овлашТiеног лица

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

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

• Фотокопија важеftег 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 извршила
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашflења
нБс)

Менично писмо у скr►аду са садржином oeor flpunora ce доставља у оквиру
понуде.
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Прилог број 3

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр.
16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл. лист
РС 80 15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03102 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04,
62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину
коришТiења јединствених инструмената платног промета

:!
i(напо

~ 
' ена: не доставља се v понуди) ~

дvжник: 
(назив и седиште ПонуFјача)

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

i
кОРИСНИк - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеfiе "Електроприведа Србије" Београд

Балканска 13,
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковиflа 1
31250 Бајина Башта

Матич , и број:  20053658,
ПИБ:  103920327,
Број т куfiег рачуна:  160-797-13 банка Интеса

Преда~емо Вам 1 (једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (соло)
мениц~, серијски број   као средство финансијског обезбеFјења за
добро;извршење посла у поступку јавне набавке

i

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

ЈАВНА нАБАВкА БРОЈ Јн/2100/0110/2020-Ф1
нАБАВкА кАБЛОВА И кАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ

ФАЗА 1- нАБАВКА кАБЛОВА И кАБЛОВСКОГ ПРИБОРА нАЗИВНОГ нАПОНА ДО 1 кВ
1 ; ПАРТИЈА 1

нАБ 'ВкА кАБЛОВА И кАБЛОВСКОГ ПРИБОРА нАЗИВНОГ нАПОНА ДО 1 кВ - ХЕББI i

Овлашfiујемо Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од
1  динара (минимално 1 0% од уговорене вредности без ПДВ) (и словима
!  динара), по УговоруL за

јавну 'абавку број Јн/2100/0110/2020;Ф1 - Набавка каблова и кабловског прибора - ДЛХЕ
ФАЗА~1 - НАБАВкА кАБЛОВА И кАБЛОВСКОГ ПРИБОРА НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1КВ -
Партија 1: нАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА нАЗИВНОГ нАПОНА'ДО
1 кВ - ХЕББ, бр.   од   године (заведен ;код
Корисника - Повериоца) и бр.   од   године
(заведен код Дужника).
Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплату у року доспеfiа
утврђеном Уговором бр.   од   године (заведен код
Корисника - Повериоца) и бр.  од године (заведен код
Дужника), т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока важења
уговора, уколико ми, као Дужник не извршимо уговорене обавезе у уговореном року или их
изврш{ мо делимично или неквалитетно.
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Евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлашЋења, за исти број дана за који Ће бити продужен рок важења
уговора.
ОвлашЋујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, безуслОвн0 и не0пОзиво,
без протеста и трОшкОва, вансудски у складу са важеЋим прописима, са роком доспеfiа
по виђењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на терет свих рачуна код
банака Дужника   (унети назив и
седиште Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у користтекуfiег
рачуна Повероица бр. 160-797-13 Банка Интеса.
Меница је важеЋа и у случају да доfје до промене лица овлашЋених за заступање Дужника,
промена лица овлашfiених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашfiења, на састављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашFiеног лица за заступање Дужника
 (унети име и презиме овлашfiеног лица).
Ово менично писмо - овлашЋење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Датум: Понуfјач:
М.П.

Потпис овлашЋеног лица

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

извршење посла понуде

• овлашЋење којим законски заступник овлашЋује лица за потписивање менице и
меничног овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашЋење
не потписује законски засryпник Продавца

• Фотокопија важеflег 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 извршила
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења
нБс)
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Прилог број 4

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ИСПОРУЦИ ДОБАРА

;1 ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ

ФАЗА1 - НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1КВ
ПАРТИЈА 1

НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ - ХЕББ

Датум:  

ПРОДАВАЦ: КУПАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
! Балканска13

11000 Београд
Огранак

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

31250 Бајина Башта
(Назив и адреса Продавца)

г
Број У овора/Датум:  
Број налога за набавку/наpY4бенице (НЗН):  
Место иэвршене испоруке добара/ Место трошка:
Објек т:

А) ДЕтАљнА спЕциФикдциЈА До6АРА:

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

; ❑ ДА ❑ Н Е
Предмет уговора нема видљивих оштеflења:

❑ ДА ❑ НЕ
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Укупан број позиција из спецификације:  
Број улаза:  
Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају
рекламације):

Друге напомене (достављени докази о квалитету — безбедносни лист на српском језику у
складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр.,
1 00iг01 1 ):

В) да су добра испоручена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору
потврFјУ1У:

ПРОДАВАЦ: КУПАЦ:

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

(Потпис) (Потпис)

Напомена:
Овај Записник се доставља само информативано, што значи да Понуfјачи ucmu не
достаељају уз Понуду.

Поiашњења:
1. налог за набавку=наруџбеница (излазни документ ка Продавцу, издат на основу

vговора) оБАвЕзАн пРилог зАписникА.
2. Потпис од стране наручиоца на записникујеједан и тоје потпис Одговорног лица за

npaFieњe извршења уговора именованог Решењем.
З. Продавац је дужан да уз фактуру достави и обострано потписани записник.
4. Обавеза наручиоца је издавање писменог налога за набавку.
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Jfl "EneKrponpHapeAa Cp6mje" Beorpag
OrpaHaK "TipmFicKo — !himKe XE" BajwHa Sauna

KoHKypcHa ponitmewrapHja JH/2100/0110/2020-01

MOgEll YrOBOPA 0 KY110r1P0,11AJM TAOBAPA
JABHA HABABKA BPOJ JH/2100/0110/2020-01

HABABKA KA5.110BA 11 KA5.110BCKOr I1P1450PA - /111XE
0A3A 1 ; HABABKA KABTIOBA 11 KA5.110BCKOr rIPII5OPA HA3101BHOr HAII0HA /40 1KB

I i 11APTI/JA 1
HABAB KABTIOBA LI KAMOBCKOr rIP1150PA HA3MBH01 HAI1OHA /40 1KB — XEBB

Y cim4dy ca damum Modenom yeoeopa! u enemeHmuma HajnoeonaHuje noHyde 6uhe 3atubyyeH
Yeoeop o jaeHoj Ha6aequ. rloHyhaq darnu Moden yeoeopa nomnucyje, oeepaea u docmaarba y
noHydil.

Osaj yrosop 3aKrbywnw cy y Bajmoj Baum, gaHa rogme:

YrOBOPHE CTPAHE:

1. J913H0 npemaehe "Eneicrponpmepeila Cp6mje" Beorpag,
OrpamaK "API4HCK0-.1111MCKE XMLIPOErIEKTPAHE" Bajmma Baum
Tpr gywaHa JepKosidia 6poj 1, 31250 Bajma Baw-ra
MBTMLIHM 6poj: 20053658
111/15: 103920327
TeKyrui paLlyH 6poj: 160-797-13
590a: Banca Intesa ag Beorpag
KOen 3acTyna pyKoaogpinaLt 3a wHsec-niqinje, mogepHmatpija 14 pespiTannaqiija
npovinogHwx arperaTa y OrpaHKX gpl4HCK0 — 11141MCKB XE, Bajma Baw-ra, Ha OCHOBy
nyHOMOTlja Bg gmperropa Jfl Enc 6poj 12.01.178416/1-20 og 30.03.2020. rogme,
(y Aarbem TeKcTy: Hapyqmnam m.nm'Kynag)

11

2.

2a.

 113 
Ynnia w 6poj  
ManiqHm 6poj:  
MB:  
Teryfm pagyH 6poj:  
BaHKa:  
Koria 3acTyna 
Aarbem TeKcTy: rIpo,qaBag)

YntiLia w 6poj  
M91-11L4H11 6poj:

113

MB:  
T4yrui paLiyH 6poj:  
Baka:  
KOra 3ac-ryna 

apyne noHy0aila unu nodu3ectaq)

2b.   .M3  
Yn01.4a ii 6poj  

• MafrinqHm 6poj:  
FMB:  
Tekiffm pat-iyH 6poj:  
Sawa:  
Korr 3acTyna 

((mail apyne n9HyOacia unu nodu3e0a44)

(11 Aarbem TeKcTy 3ajegHo: YroaopHe cTpaHe)
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Уговорне стране сагласно 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 добара број ЈН/2100/0110/2020-Ф1, ЈАНА број
  ради набавке добра и то: Набавка каблова и кабловског прибора -
ДЛХЕ ФАЗА 1- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА НАЗИВНОГ НАПОНА
до 1Кв - Партија 1: НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА НАЗИВНОГ
НАПОНА ДО 1 КВ — ХЕ ББ.

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

• . да понуда Продавца, која је заведена код Наручиоца под бројем  дана
 године (у даљем тексту Понуда), у потпуности одговара захтеву Наручиоца из
Позива за подношење понуда и Конкурсне документације и да му је Наручилац доделио
уговро својом Одлуком број од године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет овог Уговора о продаји добара (даље: Уговор) су добра: набавка каблова и
кабловског прибора називног напона до 1 кв — ХЕ ББ.
Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1. овог
члана, која се односе на каблове и кабловски прибор називног напона до 1 кв, за потребе
ХЕ "Бајина Башта", у уговореном року, у свему према Понуди продавца број од
 године, Обрасцу структуре цене и Конкурсној документацији за предметну јавну
набавку, који као прилози чине саставни део овог Уговора
Делимично извршење уговора Продавац ћe у складу са Понудом, уступити подизвоfјачу:
 (назив Подизвоfјача из
АПР) и то:  (опис добара), са
процентом учешfiа у понуди од  (бројчано исказани процента) (попуњава
Понуђач).
Продавац који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио
подизвођачу у потпуностије одговоран Наручиоцу за реализацију Уговора.
Група понуђача у заједничкој понуди, одговорнаје неограничено и солидарно за извршење
обавеза по основу овог Уговора.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ
Члан 2.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи  
(словима: ) динара, без
обрачунатог ПДВ.
Уговорена вредност из става 1. овог члана увеТiава се за порез на додату вредност, у
складу са прописима Републике Србије.
У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су
одређени Конкурсном документацијом.
Цена добара из става 1. овог члана утврђена је на паритету испоручено у ЈП ЕПС — Огранак
"Дринко — Лимске ХЕ" Бајина Башта и обухвата трошкове које Продавац има у вези
испоруке на начин како је реryлисано овим Уговором.
Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.
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НАЧИН ФАКТУРИСАFbА

~ ~

Члан 3.
Прода ац, за добра која испоручује, ;обавезује се да, по извршеној испоруци добара из
члана . овог Уговора; испостави исправан рачун директно Купцу, односно Огранку "Дринко
— Лим ке ХЕ" Бајина Башта, коме је испорука уговорених добара иэвршена, у року од 3.
(три) ,г~ана од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему
добар '.

~Ако је страно лице регистровано ка`о ПДВ обавезник у Републици Србији преко ПДВ
пуномоFiника; рачуне за испоруку добара, из става 1. овог члана испоставља искључиво
ПДВ пуномоfiник.
Рачун мора бити издат у складу са Законом о порезу на додату вредност. Рачуни који нису
испостављени у складу са Законом о порезу на додату вредност нeFie бити оверени од
стран Купца и биfiе враfiени Продавцу на исправку.
Рачун ; мора бити достављен на адресу Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије"
Београд, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа
број 1,;31250 Бајина Башта, са обавезним прилозима и то: Записник о извршеној испоруци
добара и отпремница на којој је наведен датум. испоруке добара, као и; колич'ина
испор ених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овЛашТiеног
лица упца, које је примило предметна добра.
У испстављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачноидефи исаних назива робе из конкурсне документације и прихваfiене понуде (из Обрасца
структ ~ре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, fie се сматрати
неисправним. Уколико, због коришfiе'ња различитих шифарника и софтверских решења
није м&ryfie у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да
уз ра ун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним
назив л а из конкурсне документације! и прихваТiене понуде.
НАЧИІ ПЛАЋАFbА . 

!; Члан 4.
Пnafia' е укупно уговорене цене из члана 2. овог Уговора, извршиflе се у динарима, на
рачун i родавца за добра које је он испоручио, број рачуна; који се
води код   , i у целости, након закључења Уговора, испуњења
одлож~ог услова и након испоруке предмета Уговора, у року до 45 дана од пријема
исправ,нограчуна. -
Рок nr~afiaњa почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратеflом
докум нтацијом. ј

I'! ~РОК V~СПОРУКЕ ,
Члан 5.

Прода ац се обавезује да испоруку предметних добара изврши у року од  i ; 
каленарских дана од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца.
Наруч~iлац fie Захтев за испоруку доставити Продавцу, најкасније у року од,; 20
кален,Lарских дана од дана ступања Уговора на снаry, у писаном облику, путем е-маила,
на адресу:  ' 1  (Попуњава Понуfјач).
Продавац мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, тј. није
дозвољена сукцесивна испорука. '
Ако Продавац не; испуни обавезу о року, Купац fie му оставити примерен накнвдни
рок з испуњење, у ком случају fie Продавац платити уговорну казну у висини
одреi7еној овим Уговором.

!i

~
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Ако Продавац не испуни обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, Купац fie
реализовати своја права из средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 6.

Уговорна казна се обрачунава за сваки дан задоцњења у висини од 0,2°/о од вредности
Уговора, а највише 1 О% укупне вредности Уговора, без пореза на додату вредност.
Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет)
дана од дана издавања рачуна од стране Купца.
Уколико Купац услед кашњења из ст.1. овог члана, .претрпи штету која је веТiа од износа.
тих пенала, има право на накнаду разлике измеfју претрпљене штете у целости и
исплаfiених пенала.
Продавац се ослобаi7а уговорне казне кад је до неуредног испуњења дошло због узрока за
који он није одговоран.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ 06E36EЋEFbA

Члан 7.
Меница као СФО за испуњење угОвОрних Обавеза
Продавацје 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 усл0в из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима ("Сл.
лист СФРЈ" бр. 29178, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл.лист СРЈ" бр. 31/93 и "Сл. лист
СЦГ" бр. 1/2003 - Уставна повеља), као средство финансијског обезбеFјења 'за добро
извршење посла преда Купцу:
1) Бланко сопствену меницу која је:

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

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

2): Менично писмо - овлашfiење којим продавац овлашfiује купца да може наплатити
меницу ' на изнОс од минимум 10 % од вредности угОвОра. (без ПДВ-а) са роком
важења минималн0 30 дана дужим од рока важења угОвОра, с тим да евентуални
продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице
и меничног овлашflења, које мора бити издато на основу Закона о меници;

3) овлашТiење којим законски заступник oвnawFiyje лица за потписивање менице и
меничног овлашfiења за конкретан посао, у елучају 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;
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6) Дqказ о регистрацији менице у Rегистру меница народне банке Србије (фотокопија
Зактева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења
нБс).,

Уколи~i0 се средство финансијског обезбеђења не дОстави у уговореном рОку, Купац
има прав0 да наплати средств0 финанасијског обезбеТјења за Озбиљност понуде.
Мени 1уа мОже бити наплаnена у случају да Продавац не буде извршавао своје
уговОрне обавезе у рОкОвима и на начин предвиђен уговОрОм.

Члан 8.

Доста~љање средстава финансијског обезбеFјења из члана 7. представља одложни услов,
тако да правно дејство овог уговора не настаје док се. одложни услов не испуни.
УкОли~о се средств0 финансијског обезбеfјења не дОстави у Остављеном рОку,
сматраflе се да је Продавац Одби0 да закључи УгОвор

i

МЕСТО ИСПОРУКЕ,!1
Члан 9.

Испор 'ка добара која је предмет овог уговора врши се на паритету испоручено у ЈП ЕПС —
Огранак "Дринко — Лимске ХЕ" Бајина Башта, на адресу:Јавно предузеће "Електропривреда
Србије'i Београд - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, ХЕ „БАЈИНА БАШТА" 31256
Перуfl 'ц.
Прода ~ ац добара је дужан да сва добра транспортује до дефинисаног места испоруке о
свом трошку.
Евент~iално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке
пада н терет Продавца.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВlbE НА РАДУ

Члан 10.
Продавац је дужан да све послове, у цигbу реализације овог Уговора, обавља поштујуFiи
прописе и ратификоване меi7Yнародне конвенције о безбедности и здрављу на раду у
Репубrици Србији.
Прода Iвацје дужан да поштује и акте које доноси Купац, односно акте које стране из Уговора
закљу е из области безбедности и здравља на раду.~ ,
Продавац је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду које је
неопхо~дно спровести, полазеFiи од специфичности предмета Уговора, технологије рада и
стеченог искуства, како би се заштитили запослени код Продавца, треfiа лица и имовина.
У случ Iју било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Купац мbже
раскин,пи Уговор.

Члан 11.
Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане
су у Прилогу о безбедности и здрављу', на раду, који је саставни део Уговора.

Члан 12.
Продавац је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду,
професионалних обољења и обољења у вези са радом.
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Члан 13.
Продавацје дужан да Купцу и/или његовим запосленима накнади штеry која је настала због
непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Продавца,
односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао, ради испуњења Уговора.
Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала
услед смрти или телесне повреде, штета настала на имовини Купца, као и сви други
трошкови и накнаде које је имао Купац ради отклањања последица штетног догаfјаја.

Члан 14.
Продавац је дужан да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник
РС', бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон о БЗР), обустави испоруку добара уколико је
забрану рада или забрану употребе средстава за рад издало лице одреfјено, у складу са
прописима, од стране Купца да спроводи контролу примене превентивних мера за
безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом прописа о
безбедности и здрављу на раду.
Продавац нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања
послова на начин утврfјен у ставу 1. овог члана, нити могу продужити рок за извршење
Уговора, због тога што је испорука добара основано обустављена од стране лица
одреFјеног, у складу са прописима, од стране Купца за спровођење контроле примене
превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЋИВАF6Е ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Члан 15.

Продавац је одговоран да добра која су предмет овог Уговора не загаfјују, односно
минимално утичу на животну средину, односно да обезбеfјују адекватно смањење
потрошње енергије — енергетску ефикасност.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Квантитативни пријем

Члан 16.
Продавац се обавезује да да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке,
минимум 2 (два) дана пре планираног датума испоруке, писаним путем на е-маил адресу:
darko.bjelicicnu eps.rs 
Обавештење иэ претходног става садржи следеfiе податке: број јавне набавке, у складу са
којом се врши испорука и очекивани час npиcneFia испоруке у ЈП ЕПС — Огранак ДЛХЕ, на
напред наведену адресу.
Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено
преузимање добара у времену од 07,00 до 13,00 часова.
Пријем предмета уговора констатоваfiе се потписивањем Записника о квантитативном
пријему — без примедби и/или Отпремнице и провером:
• да ли је испоручена уговорена количина
• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
• да ли су добра без видљивог оштеflења
• 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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Квалитативни пријем
Члан 17.

Купац ,је обавеэан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди
квали ет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима мoryTie.
Купац'; може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Продавац не
достави исправе које су за ту сврху неопходне (атесте, сертификате и др.), али је дужно да
опомене Продавца да му их без одлагања достави.
Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је
обавезан да обавести Продавца о видљивим и скривеним недостацима, без одлагања'.
Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења о
недостацима иэ става 3. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.
Купац,~ који је Продавцу благовремено и на поуздан начин саопштио своје примедбе због
утврfјених недостатака, може:

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

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

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно
од тога!, Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом
добру, 'претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности
за штету.
Прода~ацје одговоран за све недостатке и оштеfiења на добрима, која су настала и после
преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).
У случlају неслагања Продавца еа примедбама Купца контролу извршене испоруке добара
извршиfiе независна лабораторија, одобрена од стране Продавца и Купца. Одлука
незавиене лабораторије биТiе коначна и обавезујуfiа за уговараче.
Трошкове контроле сноси Продавац.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.
Гарант~и рок за испоручена добра !реryлисан је Законом, а који и стандардно дају
произвоfјачи, односно продавци, а поред тога Наручилац није предвидео посебне захтеве
по питању гарантних рокова. ~
Купац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што fie у писаном
облику доставити Продавцу приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана
сазнања за недостатак. i I
Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне
недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији; и
важеТiил законским; прописима РС.
У случају потврfјивања чињеница, изложених у рекламационом акту Купца, Продавац ,fle
испоруч! ити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (петнаест) дана
од дана повраfiаја рекламираног добра од стране Купца.
Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није
коришfiено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на

~
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добру у гарантном року. На замењеном добру тече нови гарантни рок и износи исто онолико
колико и гарантни рок из првог става овог члана.
Сви трошкови који буду проузроковани Купцу, а везани су за отклањање недостатака на
добру које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет
Продавца.

НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 19.

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

ВИША СИЛА
Члан 20.

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

РАСКИД УГОВОРА
Члан 21.

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

ИЗМЕНЕ ТОКОМ TPAJAF6A УГОВОРА
Члан 22.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у
писаној форми — закључивањем анекса у складу са законом.
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КУпац може, након закључења Уговора, повеfiати обим предмета Уговора, с тим да се
вредност Уговора може повеfiати максимално до 5°/о.од Укупно вредности Уговора из члана
3. овогlУговора. ', ,
КУпац може да дозволи променУ поједних елемената Уговора из објективних разлога, као
што cYi виша сила; измена важеflих прописа, мере државних органа, промењене околности
у сми ' У одговарајуfiих одредби Закона о облигационим односима.

д
ОВЛА I ЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕFbЕ ИЗВРШЕF6А УГОВОРА

ј Члан 23.
Овлашfiени представници за npaFieњe испуњења Уговора сУ:„
- за КУпца: за извршење уговора и за реализацију уговора.
- за родавца:
Овла~flења и дужности овлашFiених представника за праТiење испуњења овог Уговора су:

• астављање и потписивање записника о испоруци добара и.
• руге активности детаљано наведене у Решењима који сУ прилог Уговора.

~
1
1

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.

Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаниk у
документацији, извештајима, техничким спецификацијама и другим" обавештењима да их
корисІи искључиво у циљУ испуњења Уговора и не може их стављати на располагање
треfiигy лицима, без претходне писане сагласности КУпца, осим у случајевима предвиfјеним
одговарајУfiим прописима а у складУ са Уговором о чувањУ пословне тајне и поверљивих

~ информација који је као прилог саставни део Уговора.
~
; Члан 25.

Прода ; ац је дужан да без одлагања, а најкасније у рокУ од 5 (пет) дана од дана настанка
проме~е у било којем од података у вези са испуњеношТiУ Услова из поступка јавне набавке,
о насталој промени писмено обавести КУпца и да је документује на прописан начин.
Угово~не стране сУ обавезне да једнаiдруry без одлагања обавесте о свим променама које
моry Утицати на реалиэацијУ овог Уговора.

! Члан 26.
Овај Уговор и његови прилози сачињени сУ на српском језикУ.
На овај Уговор примењујУ се закони РепУблике Србије, У случајУ спора меродавно је право
Репуб7ике Србије а поступак се води на српском језикУ.

i~
Члан 27.

На односе Угово них ст ана, који нис' е ени овим Угово ом, п имењ се о гова а heР р 1 У УР ~) Р Р УЈУ А Р ЈУ
одредбе 300 и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива
РепУблике Србије — примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

~

Члан 28.
Сви неспоразуми који настанУ из овог~Уговора и поводом њега Уговорне стране Fie решити
споразумно, а Уколико у томе не УспејУ Уговорне стране сУ сагласне да сваки спор настао
из ово Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у БеоградУ.

i
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Члан 29.

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

Члан 30.
Овај Уговор је закључен на одреТјено време и то до 30.04.2021. године.
Овај Уговор ступа на снагу када Продавац достави средство финансијског обезбеfјења за
о добро извршење посла.

Члан 31.

Саставни део овог Уговбра су и његови прилози, како следи:
➢ Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН/2100/0110/2020 - Ф1
➢ 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
➢ Прилог о БЗР.

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

Члан 32.
Уговор је сачињен у б(шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четири) примерка за
Наручиоца/Купца и 2 (два), идентична, примерка за Продавца.

КУПАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

руководилац за инвестиције, модернизација и
ревитализација производних агрегата у

Огранку Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта

ПРОДАВАЦ:

(нааие nонуFјача)

(nomnuc)

(име, преаиме и функција nотписника модепа
угоеора/уговора)

Напомена: Приложвни модел Уговора је саставни део Конкурснв документације и он
представља садржину Уговора који fie бити закључен са изабраним понуђачем коме будв
додељен Уговор о јавној набавци.
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Jfl "Enerrponpviapega Cp6i4je" Beorpag
OrpaHaK "gpiiHcKo — flioncKe XE" BajmHa BawTa

KoHKypcHa goKymeHTaLimja JH/2100/0110/2020-01

YrOBOP
o LiyBak4 nocnoBHe TajHe 14 noBeprbmix HHcl3opmaw1ja

• JABHA HABABKA BPOJ JH/2100/0110/2020-01
HABABKA KA5.110BA 11 KA5I1OBCK0111PMBOPA -

0A3A .1 - HABABKA KAMOBA 11 KABI1OBCK01 r1P1150PA HA3MBH01 HArIOHA AO 1KB
rIAPTMJA 1 1

HABABKA KA5110BA 14 KABTIOBCK(1)1 r1P1150PA HA3MBH01 HAII0HA AO 1KB - XE55

3aKrby14eH mmeby

1. J HO npegy3ehe "Enewrponpmepega Cp6Hje" Beorpag,
0 paHaK "APMEICK0-.1114MCKE X11,11P0Ei1EKTPAHE" Esajma BawTa
Tpr gywaHa JepKoewha 6poj 1, 31250 Bajma BawTa
MaTINH1,1 6poj: 20053658
111/15: 103920327
TeKyrim paqyH 6poj: 160-797-13
Sawa: BaHL4a MHTeca ag Eieorpag
Kora 3acTyna pyKoeogiinaLl 3a; timecnitAi4je, mogepHumawija peatin-annaLitija

t ,
npctinogHtix arperaTa y Orpamy ripullicKo — flmmcKe XE, SajmHa BawTa, Ha OCF10By
iVr1OMOrIja Bg gmperropa Jfl Enc 6poj 12.01.178416/1-20 og 30.03.2020. rogme,
galbem TeKary: Haprimnag rum, Kynam)

IA

2.

2a

2b.

1,43 1  
Yi1/1Lp 11 6poj  
Ma.T114H1,1 6poj:  

TeKyfui paqyH 6poj:  
EsailKa:  
KO 

I 
mc-ryna  

( garbem -reKc-ry: npoilaBal)

113  

YirLia m 6poj  
MOTVILIFIVI 6poj:  
MB:  
TeKyrim paLTH 6poj:  
BaHKa:  
Ko!la 3acTyna 

(LinaH apyne noHybaqa u.nu nodueo0aq)

113  

Yrr iu.Aa m 6poj  
6poj:  

1105:  
TeKyrm paLiyH 6poj:  
Baka:  
Kora 3acTyna 
((waft apyne noHyOaqa unu nciaueobaq)

Y ilarbem TeKc-ry 3a noTpe6e mor Yrosopa - 3ajegmr4KH HanlIB CTpaHe.
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Члан 1.
Стране су се договориле'да у вези са јавном набавком добара

ЈАВНА нАБАВКА БРОЈ Јн/210010110/2020-Ф1
нАБАвкА кАБЛОВА И кАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ

ФАЗА 1- нАБАВКА кАБЛОВА И кАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
ндзивног ндпонд до 1 KB

ПАРТИЈА1
нАБАВКА кАБЛОВА И кАБЛОВСКОГ ПРИБОРА

нАЗИВНОГ нАПОНА ДО 1 кв - ХЕББ

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

Члан 2.
Стране су сагласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног
односа имају следеfiе значење:
Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није
опште позната нити је досryпна треFiим лицима која би њеним коришfiењем или
саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца
заштиFiена одговарајуТiим 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 пратеflу 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 сазнавања информације
(непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у
којем је информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације;
Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одреfјен или одредив
на основу личног имена, јединственог матичног броја граТјана, адресног кода или другог
обележја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног
идентитета.
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~ Члан 3.

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације,
истра~iивања, текнике, процеси, програме, графиконе, изворне документе, софтвере,
производне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све информације
писме', о означене као „пословна тајна" или „поверљиво", информације која, под било којим
околнQстима, могу да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, услове и
околнtiсти свих преговора и сваког уговора измеFју Купца и Продавца.
Свака'страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од
сушти-јске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква
информација доспела до тpefie стране.
Свака ';страна fie приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о
личности, а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важеТiим Законом о
зашти~ги података о личности у Републици Србији.
Осим ако изричито није другачије уређено,

• и, је на ст ана неflе ко истити пословну тајну или пове љиве информације дрУге
стране,

• efie одавати ове информације треfiој страни, осим запосленима и саветницима сваке
стране којима су такве информације потребне (и подлежу ограниченој употреби и
4граничењима одавања која су бар толико рестриктивна као и она писмено
~Ii вршавана од стране запослених и саветника); и

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

Члан 4. ~
Прималац преуэима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери као и
сопствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу очувања
поверљивости примљене пословне тајне
Прима;I ац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било
ког но9ача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно достављање
пословне тајне Даваоца треFiим лицима на било који начин, без предходне писане
саглас'i1 ости Даваоца.
Обаве ia из претходног става не постоји у случајевима:
а) кад ; се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне
Даваоца надлежним органима власти; у складу са важеfiим налогом или захтевом сваког
суда, іравне агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под условом
да страна која одаје Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би омогуТiио
Даваоцу да се успротиви таквом налогу или захтеву;
б) , кар i Прималац' доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим
овлаш~iеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да
Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;
в) кад ;Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају
његовим повезаним друштвима, са ;тим да Прималац преузима пуну одговорност. за
поступање наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавеэама
Прима ' ца из овог Уговора
г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или
финансијским саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.
Поред тога горе наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које
Давалац даје Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:
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• то било познато Примаоцу у време одавања,
• дошло до јавности, али не кривицом Примаоца,
• то примљено правним путем без ограничења употребе од треfiе стране која је

овлашћена да ода,
• то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришfiења пословне

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

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

Члан 6.
Свака од Страна је обавезна да одреди:

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

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

• е-маил адресу за размену електронских докумената, кад се подаци достављају
коришfiењем интернет-а

• и да о томе обавести друry Страну, писаним документом који је потписан од стране
овлашfiеног заступника Стране која шаље информацију.

Размена података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза
из претходног става.
Сва обавештења, эахтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у
случају судског спора између Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом поштом
са повратницом или директном доставом на адресу стране или путем електронске поште
на контакте који су утврfјени 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, рачунајуТiи 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 следеfiу напомену: "Информације које се налазе у овом документу представљају
пословну тајну   . Документ или његови делови се не моry копирати,
репродуковати или уступити без претходне сагласности " ".
Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије
текста напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне
тајне.

Страна 90 од 138



Jfl "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Конкурсна доку;ментација Јн/2100/0110/2020-Ф1

Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна морају
да садрже следеfiе ознаке степена тајности:

За Купца:
Пословна тајна

Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије"
' Балканска 13. Београд
!~ ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта,

Трг Душана Јерковиfiа број 1
или:

Поверљиво
Јавно предузеFiе "Електропривреда Србије"

Балкланска 13. Београд
ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта,

Трг Душана ЈерковиFiа број 1

За Продавца:
Пословна тајна

или:
Поверљиво

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

Члан 9.
Обавезе из овог уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имале приступ или
су је размениле до тренутка закључења овог Уговора.
Обавеве из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пословну тајну
у смислу овог Уговора, а којима је Прималац имао приступ или је до њих дошао случајно
током еализације' Пословних активности из члана 1. овог Уговора.

;
; Члан 10.

Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну. Давалац
има n во да, у било ком моменту, эахтева од Примаоца повраfiај оригиналних Носача
информација који садрже пословну тајну Даваоца.
Најкас' ије у року од тридесет (30) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у
обаве и да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну Дава;оца
и унииЈтити све копије и репродукције тих података (у било ком облику, укључујуfiи, али не
ограни~авајуfiи се на електронске медије) које су у поседу Примаоца и/ или у поседу ni ца
којима су исти предати у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 11.
Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора, дође до статусних промена код уговорних
Страна, права и обавезе прелазе на' одговарајуfiег правног следбеника (следбенике). У
случају, евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања
ликвидзционог поступка обезбеди повраfiај 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 треflег лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.
Прималац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже
вредне податке Даваоца и да Tie 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 овлашflених 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 засryпници обе
Стране, а ако га овлашflени 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 сачињен у б(шест) истоветних примерка, од којих 4 (четири) примерка за
Наручиоца/Купца а 2 (два) за Продавца.
Уговорне стране саглаено изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају иэраз њихове стварне воље.

КУПАЦ: ПРОДАВАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

руководилац за инвестиције, модернизација и
ревитализација производних агрегата у

Огранку Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта

(наэив понуfјача)

(потпис)

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

Страна 92 од 138



ЈП "Езiектропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта

конкурсна документација ЈН/2100/0110/2020-Ф1

!1

ФАЗА

Прилог о безбедности и здрављу на раду
; у отвореном поступку за јавну набавку добара

' ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1
нАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ

1 - нАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА нАЗИВНОГ нАПОНА ДО 1Кв
i ПАРТИЈА 1

нАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ — ХЕ ББ

КУПАЦ:
Јавно предузеТiе "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
ТргДу~iиана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта,
кога заступа руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација производних
агрегата у Огранку Дринско — Лимске ХЕ, Бајина Башта, на основу Пуномоfiја ВД
директ~ора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године
Матич~и број: 20053658
ПИБ: 1;03920327
ТекуFiи рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД
(у даљ'ем тексту: Наручилац или Купац)

ПРОД

Улица

ВАЦ:
из 

број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 1 

~i

Текуfi ;1 рачун број:  
(у даљем тексту: Продавац)
Чланоsи групе/подизвоFјачи: (овај став се уноси у Модел само ако постоје)

1  из  
Улица број
lкога заступа , 
МБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  
•2  из  
Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
Текуflи рачун број:  

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)
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Уводне одредбе
Стране сагласно констатују да су посебно посвеfiене реализацији циљева безбедности и
здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора за
јавну набавку БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1 - НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ
ПРИБОРА — ДЛХЕ, ФАЗА 1 - НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ - ПАРТИЈА 1 - НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ
ПРИБОРА НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ — ХЕ ББ , као и свих других лица на чије здравље
и безбедност моry да утичу услуге које су предмет Уговора.
Стране су сагласне:
1 да је Пословна политика Наручиоца спровоtјење и унапреfјење безбедности и здравља
на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима
Наручиоца/Купца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка
повреда на раду и професионалних болести и доследно спровоFјење Закона о безбедности
и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као и других
прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца, која реryлишу ову материју.
11 да Наручилац захтева од Продавца да се приликом пружања услуга које су предмет овог
Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровоfјењем и
унапреfјењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују
у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради
спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровоfјење
Закона, као и других прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца, која реryлишу
ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могуfiи ниво ризика од
настанка повреда на раду или професионалних болести.
111 да Продавац прихвата эахтеве Наручиоца из тачке 11 Уводних одредби.
1. Предмет овог Прилога о БЗР је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза
Продавца, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања услуга
које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).
2. Продавац, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема
за пружање услуга и које су предмет Уговора, у току трајања уговорних обавеза, као и
приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом
као и осталим прописима у Републици Србији који реryлишу ову материју и интерним
актима Наручиоца.
3. Продавац је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере
за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства
за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагоfјени и обезбеFјени тако
да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за
пружање услуга које су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у
cao6pafiajy.
4. Продавац је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом пружања
услуга које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвоТјаче,
кооперанте, повезана лица).
5. Продавац, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току
припрема за пружање услуга, које су предмет Уговора, у току трајања уговорених обавеза,
као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила,
интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код
Наручиоца/Купца, а посебно су дужни да се придржавају следеflих правила:
5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровоFјења мера БЗР;
5.2. обавезно је поштовање правила коришfiења средстава и опреме за личну заштиту на
раду;
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5.3. процедуре Наручиоца за спровоFјење система контроле приступа и дозвола за рад .увек
морај , да буду испоштоване;
5.4. процедуре за'изолацију и закључавање извора енергије ,и радних флуида увек морају
да буду испоштоване; ~
5.5. најстроже је' забрањен улазак, ,боравак или рад, на територији и у просторијама
Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

i
5.6. з~абрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашiiено
фотог~афисање;
5.7. об,авезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у cao6paTiajy.
б. Продавац је .искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих
други‚'лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора.
У слу~ају непоштовања правила Б3Р; Наручилац неfiе сносити никакву одговорност нити
исплатити накнаде/трошкове Продавцу по питању повреда на раду, односно оштеfiења
средстава за рад.
7. Продавац је дужан да о свом трошку обеэбеди квалификовану радну снаry за коју има
доказ спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са
Законом као и прописима који реryлишу БЗР у Републици Србији и која fie бити опремљена
одгова~рајуfiим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање услуга које су
предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици Србији који реryлишу ,ову
материју и интерним актима Наручиоца.
8'. Продавац је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања,
односно стручне налазе, извештаје, атесте и доэволе за средства за рад која he бити
коришРiена за пружање услуга које су предмет Уговора, а све у складу са прописима у
Репубј1іици Србији који реryлишу ову материју и интерним актима Наручиоца. ~
Уколијо Наручилац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или
извештаЈе и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење
истих средстава за рад на локацију Наручиоца неflе бити дозвољено.
9. Про)давац је дужан да Наручиоцу најкасније 3 (словима: три) дана пре датума почетка
пружања услуга, достави:
списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су упознати'са
обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,
списак средстава за рад која fie бити ангажована за пружање услуга, и податке о лицу за
БЗР коД Продавца.
Уз спи ( ак лица из става 9.1. ове тачке; Продавац је дужан да достави доказе о: ,
9.,1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад, ;
9.1:2. извршеним лекарским прегледима запослених,
9.1:3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и
9.1.4. ксришfiењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.
10. Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и
здрав рад приликом пружања услуга које су предмет Уговора.
Продавац је дужан да лицу одреFјеном од стране Наручиоца oмoryfiи перманентно
моryfiност за спровоfјење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.
Наручи)iац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље
запосл~них и/или јдругих лица која 'је насryпила услед извршења Уговора, наложи
заустављање даљег пружања услуга, док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах
обавести Продавца као и надлежну инспекцијску службу.
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Продавац се обавезује да поступи по налоry Наручиоца из става 3. ове тачке.

11.. Стране су дужне да у случају да у току реализације Уговора деле радни простор,
capaFjyjy у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.

Стране су дужне да, у случају из става 1. тачке 11. овог Прилога о БЗР, узимајуfiи у обзир
природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за
отклањање ризика од повреfјивања, односно оштеТiења здравља запослених, као и да
промптно обавештавају једна другу и своје запослене и/или представнике запослених о
тим ризицима и мерама за њихово отклањање.
Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврfјује се споразумом.

Споразумом у писменој форми, из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца
одреFјује се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеfјује
безбедност и здравље свих запослених.

12. Продавац је дужан је да благовремено извештава Наручиоца о свим догаfјајима из
области БЗР који су настали приликом пружања услуга, које су предмет Уговора, а нарочито
о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.
13. Продавац је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који
је издао за сваког свог запосленог и других лица која ангажује приликом пружања услуга
које су предмет Уговора а који се повредио приликом пружања услуга које су предмет
Уговора и то у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од сачињавања Извештаја о
повреди на раду.

14. Овај Прилог о БЗР је сачињен у б(словима: шест) истоветних примерака од којих 4
(четири) примерка за Наручиоца/Купца и 2 (два), идентична, примерка за Продавца.

КУПАЦ: П РОДАВАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

руководилац за инвестиције,
модернизација и ревитализација

производних агрегата у Огранку Дринско
- Лимске ХЕ, Бајина Башта

(нааие понуfјача)

(потпис)

(име, преэиме и функција потписника модела
угоеора/угоеора)
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Понуда број

Образац број 1

ПОНУДА

од за отворени поступакјавне набавке добра

ЈАВНА нАБАВКА БРОЈ Јн/2100/0110/2020-Ф1
нАБАВКА кАБЛОВА И кАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ

ФАЗА 1- нАБАВКА кАБЛОВА И кАБЛОВСКОГ ПРИБОРА нАЗИВНОГ нАПОНА ДО 1 кв
ПАРТИЈА 2

нАБАВКА кАБЛОВА И кАБЛОВСКОГ ПРИБОРА нАЗИВНОГ нАПОНА ДО 1 кв - ХЕЗв

1) општи поддци о понvЋАчv

Назив понуђача

Адреса понуђача:

Врста правног лица:

Матични број понуђача

Порески идентификациони број
понуfјача (ПИб):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-маил):

Твлефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање
уговора

2) понvдv подноси:

А) сдмостдлно
6) сд подизвоЋАчЕм

в) кдо зАЈЕднИчку понvдv
Напомена:
Заокружити начин подношења понуде
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i; 3) поддци о подизвоЋдчv,
І) ; Назив подизвоРјача:

Адреса:

Врста правног лица:

Матични број:

Порески идентификациони број:

, Име особе за контакт:

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

2) Назив подизвођача

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат,укупне вредности набавке
који 1•ie извршити подизвођач:

, Део предмета набавке који ћe извршити
, подизвоfјач:

Напомена: I

Табел}~ „Подаци о подизвоfјачу" попуwавају само они понуFјачи који подносе понуд}i са
подизвоFјачвм, а уколико има веfiи број подизвођача од места предвиfјених у табели, потребно је
да се г~аввдвни образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвоfјача. '

;i
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4) поддци о члднv rPvnE понvЋдчд

1) Назив члана групе понуђача:

Адреса:

Врста правног лица:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив члана групе понуfјача:

Адрвса:

Матични број:

Порески идвнтификациони 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 понуfјачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има eefiu број учесника у заједничкој понуди од места предвиfјених у
табели, потребно јв да св наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуРјача који јв учесник у заједничкој понуди.
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5) цЕнд и комЕРциЈАлни vслови ПОНУДЕ
ЦЕНА 

'
;

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ . .; уКУПНА ВРЕДНОGТ без ПДВ-а

; ЈАВНА нАБАВКА БРОЈ Јн/2100/0110/2020-Ф1
н БАвкА кАБЛОвА И кАБЛОвСкОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ

ФАЗА 1- нАБАвкА кАБЛОвА И КАБЛОвСкОГ ПРИБОРА
нА3ИВнОГ нАПОнА Д01 кв

ПАРТИЈА 2
нАБАвкА кАБЛОвА И кА6ЛОвСкОГ ПРИБОРА

ндзивног ндпонд до 1 кв - хЕзв

кОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ .

УСЛОВ нАРУЧИОЦА :. ПОНУДА ПОНУЋАЧА

У законском
писа

i РОк И нАЧИн ПЛАЋАF6А
року до 45 дана од пријема исправног рачуна на

ници наручиоца и потписивања Записника о извршеној
испоруци добара, без примедби.

РОк И нАЧИн ПЛАЋАF6А:
Сагласан за захтевом наручиоца

ДА 1 нЕ
(заокружити)

Рок испоруке
дана

РОк ИСПОРУКЕ
не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских

од дана пријема Захтева за испоруку од стране Продавца

РОк ИСПОРУКЕ
Рок испоруке је календарских дана

од дана пријема Захтева за испоруку, у
писаном облику, на следеflу е-маил, адресу:

Продавац

ЈП ЕПС

МЕСТО ИСПОРУКЕ
мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара

испоручити у магацин наручиоца на адресу:
- Огранак "Дринско-Лимске ХЕ° Бајина Башта, ХЕ ЗВОРНИК

Kparba Петра 1 бр. 40
15318 Мали Зворник

мЕСТО ИСПОРУКЕ '
Сагласан за захтевом наручиоца

ДА 1 нЕ
(заокружити)

За сва добра
ХЕ ~Зворник",
и које стандардно

ГАРАНТНИ РОк
наведена у Обрасцу струкryре цене - Спецификација
примењиваfiе се гаранције које су реryлисане Законом

дају произвођачи, односно продавци предметних
добара.

ГАРАНТНИ РОк
Сагласан за захтевом наручиоца

Дд / нЕ
(заокружити)

не мож
РОк вАЖЕFbА ПОНУДЕ

бити краflи од 60 (шездесет) календарских дана од дана
~ отварања понуда

РОк BAЖEFbA ПОНУДЕ
Рок важења понуде је календарских

дана од дана отварања понуда

Понуђач је обвезник плаnања ПДВ-а

,I ДА/нЕ
(заокружити)

Понуда понуђача
рок и рок
не0пходно
плаflања

који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаflања, рок испоруке, место испоруке, гарантни
ажења понуде сматраfiе се неприхватљивом.

је и да се ПонуТјач изјасни, заокруживањем једног од понуђених одговора, да ли је Обвезник
ПДВ-а или не.

Место и датум

М.П.

Понуfјач
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Напомене: 
Понуђачје обаввзан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалнв условв (сва празна поља u
заокружиједан одговор на местима где св то захтвеа).
Уколико понуfјачи подносе заједничку понуду, група понуfјача може да овластиједног понуFјача из
групв понуfјача који fie попунити, nomnucamu u печатом оверити образац понудв или да образац
понудв потпишу и печатом оввре сви понуРјачи из групе понуFјача (у том смислу овај образац
трвба прилагодити ввfiем броју потписника).
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J11 "Enerrponompega Cp6mje" Eeorpag
OrpaHax "gpvnicKo — .11mmoke XE" Bajimia Bawl-a

KOHIrypcHa RoKymeirrawija JH/2100/0110/2020-01

05PA3AlteTPYKTYPE LAEHE

06pa3a4 6poj 2

JABHA HABABKA BPOJ JH/2100/0110/2020-01
HABABKA KAMOBA M KA5.E1OBCKOr 11P1450PA - W1XE

cDA3A 1 - HABABKA KAB.110BA 14 KA5110BCKOr r1PMBOPA HA3MBHOr HAII0HA AO 1KB
rIAPTMJA 2

HABABKA KABI1OBA 11 KA5110BCKOr rIPMBOPA HA3MBHOr HArlOHAI:10 1KB - XE3B

Ta6ena — Cnewi maw a XE „3eo HUK"

R.B.
NAZIV

opis i kirakteristike , '
• •, J M ,Kolidna

Jedinidna
cena

bez PDV
(RSD)

Jediniena cena
sa PDV ,

, (RSD)

Vrednost
bez PDV
(RSD)

Vrednoit
sa PDV
(RSD)

Naziv
proizvodada

model, oznaka dobra

i - 2 --  3 4 5 6 7 8 9

1. PPM 3x1,5 m 100

2. PPM 3x2,5 m 200

3. PPOO-Y 3x2,5 m 200

. PPOO-Y 5x2,5 m 200

5. PP40 4x6 m 100

6. PP40 16x2,5 m 100 _
7. NYCY 24x1,5 m 100

8.
SFTP eksterni kabl kat. 7+ PE Outdoor; Pun
presek, 4 parice, S'irm oko parica, metalna
folija, omotae bez halogena.

m 100

9.

.
UTP patch kabl kat. 5E Standard, 'Fly',
licnasti, d' ist bakar

m 100 '



Jfl "Enerrponpvispega Cp6iije" BeorpaA
OrpaHaK "gpmHcKo — .11mmcKe XE" Bajma Eaw-ra

KomcypcHa AoKymeHTawija JH/2100/0110/2020-cD1

R.B.
NAZIV

opis i karakteristike
J.M. Kolidina

Jedinidna
cena

bez PDV
(RSD)

Jediniena cena
sa PDV
(RSD)

Vrednost
bez PDV
(RSD)

Vrednost
sa PDV
(RSD)

Naziv
prolzvodada

model, oznaka dobra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10.

SFTP kabl kat. 6, - 'Wall', 4 parice, pun
presek, §irm oko parica, umesto krstastog
elementa izmedu parica je u cik-cak
postavljena metalna folija to daje bolje
karakterstike od standardnog FTP/SFTP kat.
6 kabla, FRNC (omotaa bez halogena,
nezapaljiv i ne ispu6ta dim);

m 100

11. P/F, 1, crna m 100

12. P/F, 1, playa m 100

13. P/F, 1, crvena m 100

14. P/F, 1,5, crna m 100

15. P/F, 1,5, playa m 100

16. P/F, 1,5, crvena m 100

17. Cu pletenica 70mnn2 kom 5

18. XHE-49 Cu, 12/20kV, 1x150 m 50

19.
Termoskupljajuda zavrtnica za unutra§nju
monta2u (za jedno2ilni kabl XHE-49, Cu) tip
KZTU 10/1-185 ili odgovarajud

kom 8
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Jfl "Eneicrponpmaperta Cp614je" Beorpail
OrpaHaK "Ap14HCK0 —.11mAcKe XE" Bajmia Sawa

KoHKypcHa AoKymeHTatmja JH/2100/0110/2020-01

R.B.
'NAZIV ,

lill• '' Koliana

-JediniOna:.

On PDV

. .. ,Jechnicna cena:.

''
sa PDV

-Vrednost.
' bei PDV

.Vrednost
so PDV

... „- . Naziv
proizvodada

• - - -------,-,opistkarakteristike---, --- ---------. . , -l--------- ---:: ------;------ — ---.---,----_--(RSD)-:-„-------..(RSD) -- ,(Rpo) - - - (Rsciy-,----modeloznaka-dobra- - - -- •.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

20.
Okasta izolovane kablovska papueica,
DIN46237, FOP-1,5/3 ili odgovarajuda

kom 100

21.

, . .
Okasta izolovane kablovska papueica,
DIN46237, FOP-2,5/4 ili odgovarajuda

kom 100

22. Okasta izolovane kablovska papueica,
DIN46237, FOP-6/5 ili odgovarajuda

kom 100

23. Okasta izolovane kablovska papueica,
DIN46237, FOP-6/6 ili odgovarajuda

kom 100

24. Izolovane hilzne za licnaste provodnike,
DIN46228, FZH-0,5 ili odgovarajude

kom 100

28. Izolovane hilzne za licnaste provodnike,
DIN46228, FZH-0,75 ili odgovarajude

kom 100

26. Izolovane hilzne za licnaste provodnike,
DIN46228, FZH-4 ili odgovarajude

kom 100

v. Vilju§kaste izolovane kablovske papuoice,
DIN46234, FVP-1,5/5 ili odgovarajude

kom 100

28. Viljukaste izolovane kablovske papuoice,
DIN46234, FVP-2,5/4 ili odgovarajude

kom 100

29. Izolovane kabl papueice, 2enske, FF2-0,75 ili
odgovarajude

kom 100

30. Izolovane kabl papuoice, 2enske, FF2-2,5 ili
odgovarajude

kom 100

3i. Izolovane kabl papueice, 2enske sa dodatnim
mukim, FF2/M-2,5 ili odgovarajuoi

kom 100
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R.B.
NAZ1V

opis i karakteristike
Ј.М. Kolicina

i . Jedinicna
cena

bez PDV
(RSD)

Jedinicna cena
sa PDV
(RSD)

Vrednost
bez PDV
(RSD).

Vrednost
sa PDV
(RSD)

• Naziv
proizvodaca

тодеl, oznaka dobra
1 2 3 4 5 6 7 8 9

32. 1zolovane kаbі papucice, muske, D1N42245,
FFM-0,75 i1i odgovarajuci

kom 50

33. 1zolovane kаbІ papucice, muske, D1N42245,
FFM-2,5 i1i odgovarajuci

kom 50

34. Neizolovane kаbІ papucice, ти"ske, FFM-2,5 kom 100

35. Neizolovane hilzne za licnaste provodnike,
D1N46228, FNH-0,5 i1i odgovarajuci

kom 100

36. Neizolovane hilzne za licnaste provodnike,
D1N46228, FNH-0,75 i1i odgovarajuci

kom 100

37 Neizolovane hilzne za licnaste provodnike,
D1N46228, FNH-1,5 i1i odgovarajuci

kom 100

1 UKUPNA VREDNOST bez PDV (RSD) (zbir kolone br. 7)

ІІ икиРдN Ігиоs PDV (RSD)

111 UKUPNA VREDNOST sa PDV (RSD) (red br.1 + red br.11)

Место и датум:

М.П.

ПонуFјач:

Напомене: 
Уколико група понуfјача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
Уколико понуfјач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом Понуfјач.
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Упутство за попуњавање Обрасца број 2— Образац структуре цене 
Понуi7ач треба да попуни образац структуре цене, Табела 2, на следеfiи начин:
1. У колону (5) уписати колико износи јединична цена без ПДВ за понуi7ено добро;
2. У колону (б) уписати колико износи јединична цена са ПДВ за понуђено добро;
3. У колону (7) уписати колико износи вредност без ПДВ и то тако што fie помножити јединичну цену без ПДВ наведену у колони (5) са

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

траженом количином која је наведена у колони (4);
5. у колону (9) уписати Назив произвоfјача, модел и ознаку понуfјеног добра
б. у ред бр. 1— уписује се укупна вредност за све позиције без ПДВ - збир колоне бр. (7);
7. у ред бр. 11-- уписује се укупан износ ПДВ;
8. у ред бр. 111— уписује се укупна вредност са ПДВ (ред бр. 1+ ред бр. 11);
9. на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене;

10. на место предвиfјено за печат и потпис понуFјач печатом оверава и потписује образац структуре цене.
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Образац број 3

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 1 4/1 5
и 68/15), члана 2. став I. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова ("Службени гласник РС", бр.86/15) ПонуТјач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ

ФАЗА 1- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1КВ

ПАРТИЈА 2
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА

НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ - ХЕЗВ
Наручиоца Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд - Огранак "Дринско -
Лимске ХЕ" Бајина Башта, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавник
набавки и интернет страници Наручиоца дана  . године, поднео
независно, без договора са другим понуТјачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат је да fle сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама
('`Службени гласник РС', бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

Датум Понуђач

М.П.

Напомена: 
Уколико заједничку понуду подноси група понуFјача Изјава се доставља за сваког члана групв
понуfјача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашfiвног лица за заступање
понуfјача из групе понуFјача и овврена печатом.
У случају да понуfјач подноси понуду са подизвоfјачвм, Изјава се доставља за понуfјача и сваког
подизвоfјача. Изјава мора бити поп}iњена, потписана и оверена од стране овлашfiвног лица за
заступање понуFјача/подизвођача и овврена печатом.
Приликом подношвња понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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Образац, број 4

На основу члана 75. став 2., Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
бр.12~%2012, 14/15 и 68/15) као понуFјач дајем:

i

којом нзричито наводимо да смо у сво'м досадашњем раду и при састављању Понуде број:
 за јавну набавку добара

~ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1
НАБАВКА КАБЛОВА, И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ

ФАЗА 1- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ

ПАРТИЈА 2
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА

НАЗИВНОГ НАПОНА ДО.1 КВ - ХЕЗВ

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

1

Датум

М.П.

Понуђач

1 
Напомена: 
Уколик заједничку понуду подноси група понуfјача Изјава се доставља за сваког члана групв
понуfја{,а. Изјава мора бити попуњена, 'потписана од стране овлашfiеног лица за заступ'ање
понуРја~ia из групе понуfјача и оверена печатом.
У случаl,Iу да понуfјач подноси понуду са подизвоfјачвм, Изјава се доставља за понуђача и сваког
подизвiifјача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од странв овлашfiеног лица за
заступ ње понуfјача/подизвоFјача и оверена печатом. !

~
Прили ом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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Образац број 5

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАI-bА ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ

ФАЗА 1- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ

ПАРТИЈА 2
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА

НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ - ХЕЗВ

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

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

динара

динара

Укупни трошкови без ПДВ динара

ПДВ динара

Укупни трошкови са ПДВ динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова
уколико наручилац предметни поступакјавне набавке обустави из разлога који су на страни
наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",
бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Датум

М.П.

Понуfјач

Напомена: 
Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуfјачи који су имали наведене
трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају
Остале трошкове припреме и подношег-ba понуде сноси искључиво понуfјач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник
РС ; бр.124/12, 14/15 и 68/15)
Уколико понуТјач не попуни образац трошкова припреме понуде, Наручилац није дужан да му
надокнади трошкове и у Законом прописаном случају
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац
посла. Уколико понуfјач подноси понуду са подизвођачем овај образац nomnucyje и оверава печатом
понуfјач.
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Прилог број 1

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1

НАБАВКА КАБЛОВА: И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ
ФАЗА 1- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА

НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1КВ
ПАРТИЈА 2

НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ - ХЕЗВ

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

ПОДАТАК О .

;
НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ

ПОНУЋАЧА
1. ' Чланц групе који fie бити носилац

посла, односно који fie поднети'понуду
и који fie заступати групу понуђача пред
wаручиоцем:

;

2. Опис послова сваког од понуfјача из
рупе понуђача у извршењу уговора:

З. дрУго:
ј

Потпис одговорног, лица члана групе понуТјача:

Потпи i одговорног лица члана групе понуfјача:

Датум:

Напомена:
У случају подношења Зајвдничке понудв попунити, потписати, овврити и доставити овај
Образац, а ако нв могу сви подаци да'стану у овај Обрааац доставити потписан и овврвн
Спораау,м у складу са Законом о јавним набавкама и овом Конурсном докумвнтацијом, а који
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Прилог број 2

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр.
16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл. лист
РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04,
62/06, 111109 др. закон и 31 /11) и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику садржини и начину
коришflења јединствених инструмената платног промета

ДУЖН И К:  
(назив и седиште Понуђача)

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

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предуэеFiе "Елекrроприведа Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковиflа 1
31250 Бајина Башта

Матични број:  20053658,
ПИБ:   103920327,
Број текуfiег рачуна:   160-797-13 Банка Интеса

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

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ

ФАЗА 1- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ
ПАРТИЈА 2

НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ - ХЕЗВ

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

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

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

обезбеТјења које је эахтевано Уговором.
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Евент ални п одужетак ока важења пон е има за после и и п о жење ока важењаУ~ р р ~ Уд д цУ р дУ р
менице и меничног овлашТiења, за исти број дана за који fie бити продужен рок важења
понуд4 1
Овлашfiујемо Повериоца, да на основУ горе наведених Услова, безусловно и неопозиво,
без п отеста и трошкова, вансудски у складУ са важеТiим прописима, са роком доспеfiа
по; ви ењУ, иницирате наплатУ издавањем налога за наплатУ на терет свих рачуна ~код
б'анак ' ДУжника '   (унети назив; и
седиш~пе Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у користтекуfiег
рачуна~ Повероица бр. 160-797-13 Банка Интеса.
ОвлаиifiУјемо банке, код којих имамо;рачуне, да наплатУ—плаFiање изврше на терет свих
наших,рачуна, као и да поднети налог за наплатУ заведУ у редослед чекања у случајУ да
на рачунима Уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у
напла~и са рачуна.
Меница је важеfiа и у случају да доFје до промене лица овлашfiених за заступање ДУжника,
промена лица овлашfiених за располагање средствима са рачуна ДУжника, промена
печата; статусних промена код ДУжника, оснивања нових правних сУбјеката од стране
ДУжниiса и других промена од значаја за правни промет.
Дужни~ се одриче права на повлачење овог овлашfiења, на састављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења; по овом основУ за наплату.
Мениц је потписана од стране овлашfiеног лица за заступање ДУжника
 (унети име и презиме овлашfiеног лица).

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

Датум: ' ПонУТјач:
М.П.

Потпис овлашfiеног лица

ПрилоlL•
• 1 ',(једна)' потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност

• п~
i
нуде

'•' овlлашfiење којим законски заступник oвnawFiYje лица за потписивање менице и
меничног овлашТiења за конкретан посао, у случајУ да меницУ и менично овлашfiење
н потписује законски заступник понУfјача

: Фотокопија важеfiег Картона депонованих потписа овлашflених 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

3 , хтева за регистрацијУ менице од стране пословне банке која је извршила
регистрацијУ менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења

• н6с)

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у океиру 1 '
понудв. ;
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Прилог број 3

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

(напомена: не доставља се у понуди)

дУлкник:  
(назив и седиште ПонуТјача)

Матичну број дужника (Понуi7ача):  
Текуflи рачун дужника (Понуђача):  
ПИБ дужника (Понуf)ача):  
издаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

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

Матични број:  20053658,
П И Б:  103920327,
Број текуfiег рачуна:  160-797-13 Банка Интеса

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

ЈАВНА нАБАВКА БРОЈ Јн/2100/0110/2020-Ф1
нАБАВКА кАSЛОВА И кА6ЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ

ФАЗА 1- нАБАВКА кА6ЛОВА И кА6ЛОВСКОГ ПРИБОРА
нАЗИВНОГ нАПОНА ДО 1кВ

ПАРТИЈА 2
нАБАВКА кА6ЛОВА И кАБЛОВСКОГ ПРИБОРА

нАЗИВНОГ нАПОНА ДО 1 кВ - ХЕЗВ

Овлашfiујемо Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од
 динара (минимално 10% од уговорене вредности без ПДВ) (и словима
  динара), по Уговору, за
јавну набавку број Јн/2100/0110/2020-Ф1 - кАБЛОВИ И кАБЛОВСКИ ПРИБОР - ДЛХЕ
ФАЗА 1- НАБАВкА кАБЛОВА И кАБЛОВСКОГ ПРИБОРА НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 кВ -
ПАРТИЈА 2: нА6АВКА кАБЛОВА И кАБЛОВСКОГ ПРИБОРА нАЗИВНОГ нАПОНА ДО
1 кВ - ХЕЗВ, бр. од године (ааведен код Корисника
- Повериоца) и бр.   од   године (заведен код
дужника).
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Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплату у року дocnefia
утврFј9ном Уговором бр.   од   године (заввдвн код
Корисника - Повериоца) и бр.   од  године (заввден код
Дужни 'а), т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од рока важења уговора,
уколи о ми, као Дужник не извршимо уговорене обавезе у уговореном року или их
изврш мо делимично или неквалитетно., I 
Евенту';ални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења
мениц и меничног овлашfiења, за исти број дана за који fie бити продужен рок важења
уговора. ;
Овлашflујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, безусловно и не0позиво,
без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, са роком доспеflа
по виђењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на терет свих рачуна код.
банак Дужника   (унвти назив и
свдиш в Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у користтекуfiег рачуна
Повер ица бр. 160-797-13 Банка Интеса.
Меница је важеfiа и у случају да доfје до промене лица овлашfiених за засryпање Дужника,
промена лица овлашFiених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена
печата; статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашfiења, на састављање приговора на .
задуже,ње и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. i

је потписана од стране овлашТiеног лица за заступање Дужника
 (унвти имв и првзимв овлашFiвног лица).

Мениц i

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

Датум: Понуfјач:
М.П.

Потпис овлашfiеног лица

Прилог:
• 11;(једна) пот.писана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро

и вршење посла понуде

• овлашflење којим законски засryпник овлашfiује лица за потписивање менице и
• меничног овлашFiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiе'ње

н потписује законски засТупник Продавца
~ i

• Ф'отокопија важеТiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање
новчаним средствима понуfјача код пословне банке, оверену од стране банке ~~ 

• Ф'отокопију ОП обрасца ~

• джаз о регистрацији менице у Fегистру меница народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења
нБс) ,
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Прилог број 4

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ИСПОРУЦИ ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ

ФАЗА 1- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ
ПАРТИЈА 2

НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ - ХЕЗВ

Датум: 

П РОДАВАЦ: КУПАЦ:

(Назив и адреса Продавца)

ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13

11000 Београд
Огранак

"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Краља Петра 1 бр. 40
15318 Nianu Зворник

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

д) дЕтАlbнА сПЕЦИФиКАЦИЈА ДоБАFА:

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

❑ ДА ❑ Н Е
Предмет уговора нема видљивих оштеflења:

❑ ДА ❑ Н Е
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OrpaHaK "gpi4HcKo — IlmmcKe XE" Bajima Baum

KoHaypcHa RoanneHTaHmja JH/2100/0110/2020-01

i.
YKyna1i6poj nownimja 143 cnewszOnagmje•  

1
Eipoj. y 'a3a:  

1  
Haaec-rm n031.11411je Koje mmajy eseH-ryanHe HegoararKe (nonyHDaBa-rm camo y cnyrajy ,Fi
peknaTaumje):

)pyre HanomeHe (gocmarbeHm goKa311 o KaanmTeTy — 6e36eAHOCH11 IlliCT Ha cpncKom je3mq y
cKnag1;1 ca ilpaatinHmKom o cagp)Kajy 6e36egHocHor nmcm (Cny)K6eH11 rnacHmK PC 6p.,
100/2011):

B) DA, cy go6pa mcnopyHeHa y o6mmy, Kaanm-re-ry, yrosopeHom OK ii camacHo yrosopy
nompfjyjy:

nPOTIABALI:

(1/1me 11 npe3mme) (OgrosopHo ninte no Pewempyl
3a mapwemae yroaopa )

(flo-rnmc) (nOTr141C)

HanomeHa:
Oeaj JanucHuH cedocmaema camo uHcpopmamueaHo, sumo 3Haiu da floHyOatm ucmu He
docmaerbajy 3 Howdy.

no-aulbeiba:
II

1. Ha.r)oe 3a Ha6aeKy=Hapyy6eHuga (13f1.93HU doKymeHm Ka rIpodaegy, u3oam Ha ocHoey

Yetpa) 05ABE3AH 17P14I1OF 3A1714CH14KA. 1 !
! 112 nornpuc od cmpaHe Hapyquoqa Ha 3enucHuKy je jedaH u moje nomnuc OdeoeopHoe nut4a 3a

npahetbe u3epuietba yeoeopa umeHoeaHoe Pewethem. I!!l i . 
l'3. Flpodaeag je orKaH da y3 cpaKmypy docmaeu u o6ocmpaHo nomnucaHu 3anucHuK. 1 ,

'i • '4. 06 ee3a Hapyq 
1
uOqa je u3daeathe nUcmeHoe Hanoea 3a Ha6aeKy.
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.111"Enerrponpmapeila Cp6wje" Beorpaict
OrpaHaK "[IpiimcKo — AmpKe XE" BajwHa Sawa

KofficypcHa RoKymeinawija JH/2100/0110/2020-01

MO/1E11 YrOBOPA 0 KY11011P0AAJM 1105APA
JABHA HABABKA BPOJ JH/2100/0110/2020-01

HABABKA KA5I1OBA V KA5J10BCKOr 11131450PA - ,W1XE
croA3A 1 - HABABKA KABflOBA V KABJ10BCK0111P1450PA HA314BH01 HAI1OHA AO 1KB

rIAPT14JA 2
HABABKA KABTIOBA 14 KA5.110BCK0111P1450PA HA314BHOT HArIOHA ,110 1KB - XE3B

Y cKnady ca damum Modenom yeoeopa u enemeHmuma HajnoeorbHuje noHyde 6uhe 3aKrbyveH
Yeoeop o jaeHoj Ha6aetw. FloHyhay damu Moden yeoeopa nomnucyje, oeepaea u docmaerba y
noHydu.

OBaj yroeop 3aKrbywnm cy y BajwHoj BawTm, gaHa rogme:

YrOBOPHE CTPAHE:

1. JaBHo npeiwaehe "Eneicrponpimpexia Cp6Hje" BeorpaR, .
OrpaHaa "1:1P14HCK0-.1114MCKE X14,11P0EilEKTPAHE" Bajmaa Baum
Tpr rtywaHa JepKoemha 6poj 1, 31250 Bajma BawTa
MaTmLiHm 6poj: 20053658
111/15: 103920327
TeKylim pay H 6poj: 160-797-13
BaHKa: Banca Intesa ag Beorpail
kora 3aciyna pyKoeogmnaLt 3a meecTmtwje, mogepHmaqmja 14 peemTanm3aLimja
npom3eogHmx arperaTa y OrpaHKy gpmHcKo — flmmcKe XE, BajmHa BawTa, Ha OCHOBy
nyHOMOr1ja BJ gmpeicropa „In Enc 6poj 12.01.178416/1-20 og 30.03.2020. rogme,
(It Aarbem TeKc-ry: Hapruinau rum Kynam)

14

2.  143 

YnNa ii 6poj 
MaTmqHm 6poj:  
11145:  
TeKyrim pagyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acryna  
Aarbem Tewry: FlpoilaBaLA)

2a  143 

Ynuwa w 6poj 
MaTmLiHm 6poj: 
MB:  
Tekyfim pat-iyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acTyna  

(gnat, epyne noHyOaqa unu nodu3e0aq)

2b.  143  

Ynnta 14 6poj 
ManiqHm 6poj:  
FMB:  
TeKyrim paqyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acTyna  

(gnaff epyne noHyOaqa unu nodu3e0aq)

(If arbem TeKcTy 3ajegHo: YroeopHe cTpaHe)
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ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "ДРинско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Конкурсна документација ЈН/2100/0110/2020-Ф1

Уговорне стране сагласно констатују:

• да је Наручилаiд 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 поступакјавне набавке добара број ЈН/2100/0110/2020-Ф1, ЈАНА број
 Ради набавке добра и то: Набавка каблова и кабловског прибора -
ДЛ Е ФАЗА 1-' НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА НАЗИВНОГ НАПО,НА
ДО~~;1 КВ - Партија 2: НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА НА3ИВНОГ
НАГIОНА ДО 1 КВ' — ХЕ 3В. : 1

• да ј~ Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу ;
јавнјих набавки дана , као и на интернет страници Наручиоца;

• да понуда ПРодавца, која је заведена код Наручиоца под бројем дана ~
 године (у даљем тексту Понуда), у потпуности одговара захтеву Наручиоца из
Поз~лва за подношење понуда и Конкурсне документације и да му је Наручилац доделио
уговро својом Одлуком број  ,  од године.

i

пРЕдјЛЕт УГОВОРА
Члан 1

~ i
ПРедмет овог Уговора о продаји добара (даље: УговоР) су добра: набавка каблова и
кабловског прибора називног напона ,о 1 кв —ХЕ 3В.
ПРода ' ац се обавезује да за потребе Купца. испоручи уговорена добра из става 1. овог
члана, јкоја се односе на каблове и кабловски прибоР називног напона до 1 кв, за потребе
ХЕ Зворник , у уговореном Року, у свему према Понуди продавца број   од
 године, Обрасцу структуре'цене и Конкурсној документацији за предметну јавну
набавку, који као прилози чине саставни део овог Уговора

1 1Делимично извршење уговора Продавац r,e у складу са Понудом, уступити подизвођачу:
 (назив Подизвођача из
АПР) ki то:  ,  . (onuc добара), са
процентом учешћа у понуди од  (бројчано исказани процента) (попуњава
Понуfјач).
Продавац који је ; у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично ycmynuo
подизв~ођачу у потпуностије одговоран Наручиоцу за реализацију Уговора.
Група i онуђача у заједничкој понуди, одговорнаје неограничено и солидарно за извршење
обавеза по основу овог Уговора.

г ,
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

i;
~ Члан 2. ~

Укупн~~ вредност добара из члана 1. овог Уговора износи i! 
(словима: ) динара, ; без
обрачунатог ПДВ. i
Угово iена вредност из става 1. овог, члана увеflава се за порез на додату вредност, у
скла ~ са п описима Реп блике С би'е. 1д~ Р , У Р 1
У цен ~ су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су
одреFјени Конкурсном документацијом.
Цена добара из става 1. овог члана утвРТјена је на паритету испоручено у ЈП ЕПС — Огранак
"ДРинi~о — Лимске ХЕ" Бајина Башта и обухвата трошкове које ПРодавац има у вези
испоруке на начин како је Реryлисано овим Уговором.
Цена јУе фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

i
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ЈП "Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта

конкурсна документација ЈН/2100/0110/2020-Ф1

НАЧИН ФАКТУРИСАF6А
Члан 3.

Продавац, за добра која испоручује, обавезује се да, по извршеној испоруци добара из
члана 1. овог Уговора, испостави исправан рачун директно Купцу, односно Огранку "Дринко
— Лимске ХЕ" Бајина Башта, коме је испорука уговорених добара извршена, у року од 3
(три) дана од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему
добара.
Ако је страно лице регистровано као ПДв обавезник у Републици Србији преко ПДВ
пуномоfiника, рачуне за испоруку добара, из става 1. овог члана испоставља искључиво
ПДВ пуномоfiник.
Рачун мора бити издат у складу са Законом о. порезу на додату вредност. Рачуни који нису
испостављени у складу са Законом о порезу на додату вредност неfiе бити оверени од
стране Купца и биflе враfiени Продавцу на исправку.
Рачун мора бити достављен на адресу Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд
- Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, ХЕ "Зворник", Краља Петра 1
бр. 40, 15318 Мали Зворник, са обавезним прилоэима и то: Записник о извршеној испоруци
добара и отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина
испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашfiеног
лица Купца, које је примило предметна добра.
У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно
дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваfiене понуде (из Обрасца
структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, fie се сматрати
неисправним. Уколико, због коришFiења различитих шифарника и софтверских решења
није мoryfie у самом.рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да
уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним
називима из конкурсне документације и прихваfiене понуде.
НАЧИН ПЛАЋАF6А

Члан 4.
Плаfiање укупно уговорене цене из члана 2. овог Уговора, извршиТiе се у динарима, на
рачун Продавца за добра које је он испоручио, број рачуна; који се
води код   , у целости, након закључења Уговора, испуњења
одложног услова и након испоруке предмета Уговора, у року до 45 дана од пријема
исправнограчуна.
Рок плаfiања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратеТiом
документацијом.

РОК ИСПОРУКЕ
Члан 5.

Продавац се обавезује да • испоруку предметних добара изврши у року од  
календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца.
Наручилац Tie Захтев за испоруку доставити Продавцу, најкасније у року од 20
календарских дана од дана ступања Уговора на снаry, у писаном облику, путем е-маила,
на адресу: (ПОпуњаеа ПОнуfјач).
Продавац мора кОмплетан Обим предметних добара испОручити одједнОм, тј. није
дОзвОљена сукцесивна испОрука.
Ако Продавац не испуни обавезу о року, Купац fie му оставити примерен накнадни
рок за испуњење, у ком случају fie Продавац платити уговорну казну у висини
одреfјеној овим Уговором.
Ако Продавац не испуни обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, Купац fie
реализовати своја права из средства финансијског обеэбеfјења за добро извршење посла.
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УГОВОРНА КАЗНА
Члан б.

Угово~на казна се обрачунава за сваки дан задоцњења у висини од 0,2°/о од вредности
Уговора, а највише 10°/о укупне вредности Уговора, без пореза на додату вредност.~ 
Плаfiа'ње пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет)
дана оД дана издавања рачуна од стране Купца. '
Уколико Купац услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је веfiа од износа
тих пенала, има право на накнаду разлике измеFју претрпљене штете у целости и
исплаiiених пенала.
Прода ац се ослобаFја уговорне казне кад је до неуредног испуњења дошло эбог узрока за
који о није одговоран.

СРЕД ТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЋЕЊА

Члан 7.
Мени 'а као СФО за испуњење уговорних обавеза,
Продааац 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
испоре, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима ("Сл.
лист СРЈ" 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 доI ро
извршење посла преда Купцу:
7) Бланко сопствену меницу која је:

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

• евидентирана у Регистру меница и овлашfiења кога води народна банка Србије у
складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину воfјења регистра меница
и овлашfiења („Сл. гласник Р,С' бр. 56/11 и 80/15) и то докуменryје овереним
~ахтевом пословној банци да региструје меницу са одреfјеним серијским бројем,
~Основ на основу кога се издаје, меница и менично овлашfiење (број Јн) и износ, из
основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

8) М нично писмо — овлашfiење којим продавац oвnawFiyje купца да може наплатити
ме ицу 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
пр~дужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице
и еничног овлашfiења, које мора бити издато на основу Закона о меници;

9) овлашflење којим законски заступник овлашflује лица за потписивање менице и
меtичног овлашflења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашТiење
не потписује законски заступник понуfјача;

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

11) фотокопију ОП обрасца;
12) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница народне банке Србије (фотокопија

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења
нБс).
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Уколико се средство финансијског обезбеFјења не достави у уговореном року, Купац
има право да наплати средство финанасијског обезбеТјења за озбиљност понуде.
Меница може бити наплаflена у случају да Продавац не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиFјен уговором.

Члан 8.

Достављање средстава финансијског обезбеFјења из члана 7. представља одложни услов,
тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.
Уколико се средство финансијског Обезбеђења не достави у остављеном року,
сматраfiе се да је Продавац одбио да закључи Уговор

МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 9.

Испорука добара која је предмет овог уговора врши се на паритету испоручено у ЈП ЕПС -
Огранак "Дринко - Лимске ХЕ" Бајина Башта, на адресу:Јавно предузеfiе "Електропривреда
Србије" Београд - Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, ХЕ "Зворник", Краља Петра .
1 бр. 40, 15318 Мали Зворник.
Продавац добара је дужан да сва добра транспортује до дефинисаног места испоруке о
свом трошку.
Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места •испоруке
пада на терет Продавца.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВl6Е НА РАДУ

Члан 10.
Продавац је дужан да све послове, у циљу реализације овог Уговора, обавља поштујуfiи
прописе и ратификоване меfјународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у
Републици Србији.
Продавацје дужан да поштује и акте које доноси Купац, односно акте које стране из Уговора
закључе из области безбедности и здравља на раду.
Продавац је одговоран за предуэимање свих мера безбедности и здравља на раду које је
неопходно спровести, полазеfiи од специфичности предмета Уговора, технологије рада и
стеченог искуства, како би се заштитили запослени код Продавца, треfiа лица и имовина.
У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Купац може
раскинути Уговор.

Члан 11.
Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане
су у Прилоry о безбедности и эдрављу на раду, који је саставни део Уговора.

Члан 12.
Продавац је дужан да колективно осиryра своје запослене у случају повреде на раду,
професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 13.
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i
Прода ацје дужан да Купцу и/или његовим запосленима накнади штету која је настала због
непри,і'ржавања прописаних мера безбедности и'здравља на раду од стране Продавца,
односн'о његових запослених, као и других лица које је ангажовао, ради испуњења Уговора.
Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала
услед ;смрти или телесне повреде, штета настала на имовини Купца, као и сви други
трошкоiви и накнаде које је имао Купац ради отклањања последица штетног догађаја. ~

i Члан 14.

Продавlацје дужан да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник
РС', бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон о БЗР), обустави испоруку добара уколико је
забрану рада или забрану употребе средстава за рад издало лице одређено, у складу са
пропи9има, од стране Купца да спроводи контролу примене превентивних мера за
безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом прописа о
безбе ности и здрављу на раду.
Продаац нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања
посло~а на начин утврђен у ставу 1. ;овог члана, нити моry продужити рок за извршење
Уговора, због тога што је испорука добара основано обустављена од стране лица
одреРјеног, у складу са прописима, од стране Купца за спровоfјење контроле примене
превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЋИВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

~ Члан 15.1

Продав~ац је одговоран да добра која су предмет овог Уговора не зага.ђују, односно
миним~лно утичу на животну средину, односно да обезбеFјују адекватно смањење
потрошње енергије — енергетску ефикасност.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Кванти~тативни пријем

Члан 16.
Прода~ац се обавезује да да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке,
миним~iм 2 (два) дана пре планираног датума испоруке, писаним путем на е-маил адресу:
novak.maksimovic~Шeps.rs 
Обавештење из претходног става садржи следеflе податке: број јавне набавке, у складу са
којом се врши испорука и очекивани час приспеfiа испоруке у ЈП ЕПС — Огранак ДЛХЕј;на
напреј наведену адресу.
Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено
преузи ' ање добара у времену од 07,00 до 13,00 часова.
Пријему предмета уговора констатоваfiе се потписивањем Записника о квантитативном
пријем — без примедби и/или Отпремнице и провером:
• да ли је' испоручена уговорена количина ,
• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању
• да ли су добра без видљивог оштеfiења
• да ли је уз ; испоручена добра достављена комплетна пратеfiа документација

наведена у конкурсној документацији.
У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговоремог
рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраfiе се да
испорука није извршена у року.

1
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Квалитативни пријем
Члан 17.

Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди
квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима мoryFie.
Купац може одложити утврТјивање квалитета испорученог добра док му Продавац не
достави исправе које су за ту сврху неопходне (атесте, сертификате и др.), али је дужно да
опомене Продавца да му их без одлагања достави.
Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је
обавезан да обавести Продавца о видљивим и скривеним недостацима, без одлагања.
Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења о
недостацима из става 3. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.
Купац, •који је Продавцу благовремено и на поуздан начин саопштио своје примедбе због
утврFјених недостатака, може:

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

• захтевати снижење цене
• изјавити да раскида Уговор.

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно
од тога, Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом
добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности
за штету.
Продавац је одговоран за све недостатке и оштеFiења на добрима, која су настала и после
преуэимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).
У случају неслагања Продавца са примедбама Купца контролу извршене испоруке добара
извршиflе независна лабораторија, одобрена од стране Продавца и Купца. Одлука
независне лабораторије биfiе коначна и обавезујуflа за уговараче.
Трошкове контроле сноси Продавац.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.
Гарантни рок за испоручена добра реryлисан је Законом, а који и стандардно дају
произвоFјачи, односно продавци, а поред тога Наручилац није предвидео посебне захтеве
по питању гарантних рокова.
Купац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што fie у писаном
облику доставити Продавцу приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана
сазнања за недостатак.
Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евенryалне
недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и
важеfiим законским прописима РС.
У случају потврFјивања чињеница, иэложених у рекламационом акту Купца, Продавац fie
испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (петнаест) дана
од дана повраfiаја рекламираног добра од стране Купца.
Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није
коришfiено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на
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' I ~

добрУ ' гарантном!рокУ. На эамењеном добру тече нови гарантни рок и износи исто онолико
колико и гарантни'рок из првог става овог члана. ;
Gви трошкови који будУ проузроковани КУпцУ, а везани сУ за отклањање недостатака на
добрУ које мУ се ' испоручује, сагласно овом УговорУ, У гарантном рокУ, идУ на терет
Прода ца. ,

i~

НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 19. ј

Продавац је У складУ са Законом о облигационим односима одговоран за штетУ коју је
претрг~ео КУпац неиспуњењем, делимичним испуњењем или эадоцњењем У испуњењУ
обавеэа преузетих овим Уговором. ~
КУпац има право на накнадУ обичне штете и измакле користи, које је Продавац У време
закључења Уговора морао предвидети као мoryfie последице повреде Уговора, а с обзиром
на чињ~енице које сУ мУ тада биле познате или морале бити познате.

ВИШАСИЛА
Члан 20.

!IУговор 'на страна којој је извршавање Уговорних обавеза онемоryfiено Услед дејства више
силе, ' обавези .је да одмах, без одлагања, а најкасније У рокУ од 48 (четрдесетосам)
часова i од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести друry УговорнУ
странУ'i, о настанкУ више силе и њеном процењеном или очекиваном трајањУ,, Уз
доставгање доказа о наступањУ више силе. .
За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један
трошак, или ryбитак једне и/или друге Уговорне стране, који је настао за време или У вези
дејства више силе, неfiе се сматрати штетом којУ је обавезна да накнади друга Уговорна
страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанкУ.
Уколи~о дејство више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне.стране
fle се оговорити о даљем испуњењУ Уговора, о чемУ fie закључити анекс, или fie се
спораз~iмети о раскидУ Уговора. ;~
РАСКИД УГОВОРА

Члан 21.
Свака Уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор,  У сл чаЈУ да  д ~У' га .
Уговор~+а страна не испуни својУ обавезУ ни У остављеном примереном накнадном рокУ,
доставњањем писане изјаве о раскиду Уговора другој Уговорној страни. ;
К 'пац оже едност ано аскин ти ова Угово п е истека ока сле п естанка пот ебеУ ~ Ј р р У Ј р р р У д р р,
за предметом Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскидУ Уговора, У ком
случају'! Продавац нема право на накнадУ штете.

~
ИЗМЕНЕ TOKONI TPAJAFbA УГОВОРА

h 
Члан 22. ! ~

г 1

Уговорне стране сУ сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше У
писано форми — з iкључивањем анекса У складУ са законом.
КУпац ~поже, након закључења Уговора, повеfiати обим предмета Уговора, с тим да' се
вредност Уговора може повеFiати максимално до 5% од Укупно вредности Уговора из члана
3. овог Уговора.
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Купац може да дозволи промену поједних елемената Уговора из објективних разлога као
што су: виша сила, измена важеflих прописа, мере државних органа, промењене околности
у смислу одговарајуfiих одредби Закона о облигационим односима.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ И3BPWEFbA УГОВОРА
Члан 23.

ОвлашFiени представници за праfiење испуњења уговора су:

- за Купца: за извршење уговора и за реализацију
уговора.

- за Продавца:
Овлашfiења и дужности овлашfiених представника за праflење испуњења овог Уговора су:

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

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.

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

Члан 25.
Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка
промене у било којем од података у вези са испуњеношfiу услова из посryпка јавне набавке,
о насталој промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин.
Уговорне стране су обавезне да једна друry без одлагања обавесте о свим променама које
моry утицати на реализацију овог Уговора.

Члан 26.
Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.
На овај Уговор примењују се закони Републике Србије, У случају спора меродавно је право
Републике Србије а поступак се води на српском језику.

Члан 27.
На односе Уговорних страна, који нису уреТјени овим Уговором, примењују се одговарајуfiе
одредбе 300 и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива
Републике Србије - примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 28.
Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране fie решити
споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао
из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.
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1 Члан 29.

Угово ! остаје на снази у случају ништавости његових појединих одредби, уколико оне не
повла е ништавост целокупног Уговора.~~I Члан 30.
Овај У~овор је закључен на одреТјено време и то до 30.04.2021. године.
Овај У~овор ступа на снагу када Продавац достави средство финансијског обезбеFјења за
о добр~о извршење посла. i

Саста
➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Члан 31.

iни део овог Уговора су. и његови прилози, како следи:~
Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН/2100/0110/2020 — Ф1
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 понуТјач)
Образац структуре цене
Решења о одговорним лицима
Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација !
Прилог о БЗР.

Уговор"не стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредfе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 32.
Уговор је сачињен у б(шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четири) примерка' за
Наруч оца/Купца и 2 (два), идентична, примерка за Продавца.

КУПАЦ:

ЈП Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

ринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта

руководилац за инвестиције, модернизација и
ре итализација проиэводних агрегата у

Ограіку Дринско — Лимске ХЕ, Бајина Башта
Э ~

di

ПРОДАВАЦ:

(наэив понуfјача)

(nomnuc)

(име, презиме и функција nотписника модела
уговора/угоеора) i ~

1

Напомена: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне докумвнтације и он
првдставља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуfјачем коме буде
додвљен Уговор о јавној набавци.

Страна 127 од 138



Jfl "EneKrponpmapega Cp6mje" Beorpag
OrpaHaK "gpmicKo — ThimcKe XE" BajmHa Batirra

KoHKypcHa poKymewrawija JH/2100/0110/2020-01

YrOBOP
o Liyamby nocnome TajHe 11 noBeprbHmax HHcpopmaqHja

JABHA HABABKA BPOJ JH/2100/0110/2020-01
HABABKA KA5I1OBA 11 KA5I1OBCKOr r1P1150PA - W1XE

criA3A 1- HABABKA KA5110BA M KABI1OBCK01 r1PMBOPA HA3MBH01 HA110HA Lio 1KB
11APTMJA 2

HABABKA KA5.110BA LI KA5110BCK0r 11PMBOPA HA3MBH01 HA11OHA ,110 1KB - XE3B

3aKrby9em ',mew

1. Janmo npeiwebe "Eneicrponpmapega Cp6mje" BeorPait
OrpamaK "APMHCK0-111MMCKE X11,11P0EllEKTPAHE" Bajmma Baum
Tpr gywama JepKoautha 6poj 1, 31250 Bajma Batera
MaTw4Hii 6poj: 20053658
11M5: 103920327
TeKyfm paHyH 6poj: 160-797-13
5aHKa: BaHqa V1H-reca a,q EseorpaA
Kora 3ac-ryna pyKoBoAmnaq 3a wHaecnatiije, moAepHinaLliija m peavrranmai..04ja
npo113Bo,r4H11x arperaTa y OrpaHKy gpl4HCK0 — J11.IMCKO XE, BajinHa Bawra, Ha OCHOBy
nyHOMOrlja BJ ,qwpecropa Jfl Enc 6poj 12.01.178416/1-20 o,c4 30.03.2020. roilme,
(y ilarsem TeKcry: Hapyqmnaq mnm Kynag)

II

2.

2a

2b

113  

Yrua.ia ii 6poj  
MaTiNFui 6poj:  
r11/15:  
TeKyrna pay H 6poj:  
6aHKa:  
Kora 3ac-ryna  

(y Aarbem TeKary: Ilpoganag)

143  

Yruaga ii 6poj 
MaTIALIHI4 6poj:  
11146:  
TeKyfni pay H 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3ac-ryna  
(gnat' apyne nonyOaqa unu nodu3eobaq)

143  

Ynnia 14 6poj 
MaTLAHHii 6poj:  
FMB:  
TeKyfni paHyH 6poj:  
5aHKa:  
Kora 3acTyna  
email apyne noHyOaqa unu nodu3eo0aq)

Y ilarbem TeKary 3a noTpe6e mor Yroaopa - 3ajeAmmqKm Ha3HB CTpaHe.
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Стран
~ Члан 1.

су се договориле да у вези са јавном набавком добара

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН/2100/0110/2020-Ф1
НАБАВКА КАБЛОВА;И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ

ФАЗА 1- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1КВ

ПАРТИЈА 2
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА

НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ - ХЕЗВ

(у даљlем тексту: Добра), oмoryfie приступ и размену података који чине пословну тајну, као
и података о личности, те да штите њихову поверљивост на начин и под условима
утврFје}~им овим Уговором, законом и интерним актима страна.
Овај XI говор представља прилог основном Уговору број   од
  године.

Члан 2.
Стране су сагласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног
однос имају следеflе значење: i
Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што н;ије
опште позната нити је доступна треfiим лицима која би њеним коришТiењем или
саопшТавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца
заштиfена одговарајуfiим мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним
обавезама или одговарајуfiим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије' ' би
саопш авање треfiем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне;,I I

Држалац пословне тајне — лице које на основу закона контролише коришflење пословне
тајне;
Носач ij информација — су материјални и елек o-тронски медији, гла говор, сигнали, физичко
поље ~ информационе базе података у којима је садржана или преко које се преноси
Послоsна тајна;
Ознак ~!~ степена тајности — реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости
подата~ка садржаних на носачу информација, а који се стављају на сам носач и (или), на
његову npaтefiy документацију;
Давала~ ц— Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа податке који
предст~ављају пословну тајну;
Примаlлац — Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну, те
пријем I м истих постаје Држалац пословне тајне; i
Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира; на
облик ' коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј

no чи ем нало чи е име, 0дносн0 за чи и ач н е информација пох ањена, дат ми сл.), i ry, у ~ , ~ р у i ' р ~у
настан~а информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације
(непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у
којем је информација садржана и сл.),,или без обзира на друго својство информације; ; !
Физичіо лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одреfјен или одредив
на основу личног имена, јединственог матичног броја грађана, адресног кода или другог
обележја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног
идентитета.
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Члан 3.
Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације,
истраживања, технике, процеси, програме, графиконе, изворне документе, софтвере,
производне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све информације
писмено означене као „пословна тајна" или „поверљиво", информације која, под било којим
околностима, моry да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, услове и
околности свих преговора и сваког уговора измеРју 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.
Свака страна fle приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о
личности, а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важеFiим Законом о
заштити података о личности у Републици Србији.
Осим ако изричито није другачије уреFјено,

• ниједна страна нeFie користити пословну тајну или поверљиве информације друге
стране,

• неfiе одавати ове информације тpeFioj страни, осим запосленима и саветницима сваке
стране којима су такве информације потребне (и подлежу ограниченој употреби и
ограничењима одавања која су бар толико рестриктивна као и она писмено
извршавана од стране запослених и саветника); и

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

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

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

овлашFiена да ода,
• тр независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришfiења пословне

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

Члан 5.
Стране се обавезују да fie пословну тајну, када се она размењује преко незаштиFiених веза
(факс, интернет и слично), размењивати само уз примену уэајамно прихватљивих метода
крипто ања, комбинованих са одговарајуfiим поступцима који заједно обезбеђују очување
поверљивости података.

Члан 6:
Свака од Страна је обавезна да одреди:

• и ие и преэиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту: Задужено
• лице), ,
• п штанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци

р~змењују 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

овлашТiеног заступника Стране која шаље информацију.
Разме 'а података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза
из претходног става.
Сва об'авештења, эахтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у
случају;судског спора измеfју Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом поштом
са повјатницом или директном доставом на адресу стране или путем електронске поште
на контакте који су ̀ утврfјени у складу са ставом 1. овог члана. I

~
Члан 7. ~

I I 1

Уколик ~ је примопредаја обављена коришТiењем електронске поште, Прималацl је
обавез н да одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље поруку
са потв,рдом да је порука примљена. ~
Уколико Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложен,ом
послов ' ом тајном у року од два радна дана, рачунајуflи у овај рок и дан када је порука
послат ~, обавезна је 'да обустави даље слање података, и да покрене поступак ,за
откривње разлога кашњења у достављању информације да је порука са приложеном
послов ом 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.

~
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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 моry копирати,
репродуковати или усryпити без претходне сагласности " ".
Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије
текста напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне
тајне.
Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна морају
да садрже следеflе ознаке степена тајности:

За Купца:
Пословна тајна

Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије"
Балканска 13: Београд

ОГРАНАК "Дринск0 — Лимске хидр0електране" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковиfiа број 1

или:
Поверљиво

Јавно предуэеће "Електропривреда Србије"
Балканска 13. Београд

ОГРАНАК "Дринск0 — Лимске хидр0електране" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковиfl.а број 1

За Продавца:
Пословна тајна

или:
Поверљиво

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

Члан 9.
Обавезе из овог уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имале приступ или
су је размениле до тренутка закључења овог Уговора.
Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пословну тајну
у смислу овог Уговора, а којима је Прималац имао приступ или је до њих дошао случајно
током реализације Пословних активности из члана 1. овог Уговора.

Страна 132 од 138



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

Конкурсна документација ЈН/2100/011012020-Ф1

Члан 10., 
Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну. Давалац
има право да, у било ком моменту, захтева од Примаоца noвpafiaj оригиналних Носача
информација који садрже пословну тајну Даваоца.

~
Најкасіије у року од тридесет (30) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у
обавези да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну Даваqца
и унииiтити све копије и репродукције ;тих података (у било ком облику, укључујуЋи, али не
ограничавајуfiи се на електронске медије) које су у поседу Примаоца и/ или у поседу л'ица
којима су иети предати у складу са одредбама овог Уговора.'r

,
Члан 11.

Уколи о у току трајања обавеза из овог Уговора, доfје'до статусних промена код уговорних
Стран~, права и обавезе прелазе на одговарајуЋег правног следбеника (следбенике). У
случајц. евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања
ликви ационог поступка обезбеди повраЋај Даваоцу свих оригинала и уништавање свих
прим рака и облика копија примљених Носача информација.

Члан 12.

ПримаЈІац 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, треЋег лица коме је Прималац:доставио пословну тајну Даваоца.

Прима ~ ац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже
вредн~ податке Даваоца и да Fie 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.

Евенту,алне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случају да су састављене у
писанqј форми и потписане на прописани начин од стране овлашfiених представника сваке
од' Стр~ана.

Члан 15. i ~

На с е што није регулисано одредбама овог Уговора, примениfiе се одре~дбе
позит вноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на пре ет
Угово ;а. ~

ј Члан 16.
Овај У~овор се сматра закљученим на'дан када су га потписали овлаШfiени заступници~обе
Стран~, а ако га овлашfiени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра
закључениiи на дан другог потписа по временском редоследу.
Обавеве према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су
претхq'дно дефинисане важе трајно. :
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Члан 17.
Овај Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерка, од којих 4 (четири) примерка за
Наручиоца/Купца а 2 (два) за Продавца.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

КУПАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

руководилац за и нвестиције, модернизација и
ревитализација производних агрегата у

Огранку Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта

ПРОДАВАЦ:

(назив понуfјача)

(потпис)

(име, презиме и функција потписника модела
уговора/уговора)
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ПрилоГ о безбедности и здрављу на раду
у отвореном.поступку за јавну набавку добара

; ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ Јн/2100/0110/2020-Ф1 I
НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА - ДЛХЕ 1 ;

ФАЗА ,; - НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА нА3ИВНОГ нАПОНА ДО 1 Кв
ПАРТИЈА 2 '

НАБ 'ВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА нАЗИВНОГ нАПОНА ДО 1 Кв - ХЕЗВ

КУПА
Јавно~iредузеfiе "Електропривреда Србије"Београд, Балканска 13,
Огранак Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, ~
ТргДуL%іана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта,
кога зартупа руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација производних
агрега~а у Огранку Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта, на основу Пуномоfiја ВД
директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
Текуfiи рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД
(у даљем тексту: наручилац или Купац)

И

ПРОДАВАЦ:
~i

Улица број
кога заступа ,
МБ  
ПИБ  ~ 
Текуfiи рачун број: ! 
(у'даљем тексту: Продавац)

из

Чланов'и групе/подизвођачи: (овај став се уноси у Модел само ако постоје)
из

'лица   број 
кога заступа ,  
~U1 Б  
ПИБ 
~јекуfiи рачун број:  
З  из  

Уј 1
лица   број  

I' кога заступа'  ,  
1Л Б  
(lИ6 
Текуfiи рачуН број:.  

(у даљем тексту эаједно: Уговорне стране)
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Уводне одредбе
Стране сагласно констатују да су посебно посвеflене реализацији циљева безбедности и
здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора за
јавну набавку БРОЈ ЈН/21 00101 1 0/2020-Ф1 - НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ
ПРИБОРА — ДЛХЕ, ФАЗА 1 - НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА
НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ - ПАРТИЈА 2- НАБАВКА КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ
ПРИБОРА НАЗИВНОГ НАПОНА ДО 1 КВ - ХЕЗВ , као и свих других лица на чије эдравље
и безбедност моry да утичу услуге које су предмет Уговора.
Стране су сагласне:
1 Да је Пословна политика Наручиоца спровоРјење и унапреi7ење безбедности и здравља
на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима
Наручиоца/Купца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка
повреда на раду и професионалних болести и доследно спровоfјење Закона о безбедности
и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као и других
прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца, која реryлишу ову материју.
11 Да Наручилац эахтева од Продавца да се приликом пружања услуга које су предмет овог
Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровоFјењем и
унапреfјењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују
у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради
спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровоfјење
Закона, као и других прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца, која реryлишу
ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи моryћи ниво ризика од
настанка повреда на раду или професионалних болести.
111 Да Продавац прихвата захтеве Наручиоца из тачке 11 Уводних одредби.
1. Предмет овог Прилога о БЗР је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза
Продавца, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања услуга
које су предмет Уговора, а у вези безбедности и эдравља на раду (у даљем тексту: БЗР).
2. Продавац, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема
за пружање услуга и које су предмет Уговора, у току трајања уговорних обавеза, као и
приликом отклањања недостатака у гарантном року, nocrynajy у свему у складу са Законом
као и осталим прописима у Републици Србији који реryлишу ову материју и интерним
актима Наручиоца.
3. Продавац је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере
за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства
за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагоfјени и обезбеFјени тако
да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за
пружање услуга које су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у
cao6paTiajy.
4. Продавац је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом пружања
услуга које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвођаче,
кооперанте, повезана лица).
5. Продавац, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току
припрема за пружање услуга, које су предмет Уговора, у току трајања уговорених обавеза,
као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила,
интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код
Наручиоца/Купца, а посебно су дужни да се придржавају следеflих правила:
5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровоfјења мера БЗР;
5.2. обавезно је поштовање правила коришfiења средстава и опреме за личну заштиту на
раду;
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5.3. п оцедуре Наручиоца за сп ово е~ње система конт оле п ист па и озвола за рад р„ рУ р ~) р р У А р дУ,
мораlY,Aа будУ испоштоване; ;
5.4. процедуре за изолацијУ и закључавање извора енергије и радних флуида Увек морајУ
да бУду испоштоване;
5.5 најстроже је забрањен Улазак, боравак или рад, на територији и У просторијама
Наруч оца, под Утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;
5.6. з~б ањено 'е' ношење о ж, 'а н а лока и'а Наручиоца, као и неовлашfiено~ ; р Ј У рУ1 УУтр цЈ
фотографисање;, ; ~
5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности У cao6pafiajY.
6. Продавац је искључиво одговоран за беэбедност и здравље својих запослених и свих
других дI ица која ангажује приликом пружања Услуга које сУ предмет Уговора.
У случ IaJY непоштовања правила БЗР, Наручилац неfiе сносити никаквУ одговорност нити
исплатLпти накнаде/трошкове ПродавцУ по питањУ повреда на радУ, односно оштеТiења
средстава за рад.
7. Продавац је дужан да о свом трошкУ обезбеди квалификованУ раднУ снаry за којУ има
доказ oi спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршемим обукама У складу са
Законо'и као и прописима који реryлишу БЗР У Републици Србији и која fie бити опремљена
одговарајУfiим средствима и опремом за личнУ эаштитУ на радУ за пружање Услуга које сУ
предмет Уговора, а све У складУ са прописима У РепУблици Србији који реryлишУ овУ
матери у и интерним актима Наручиоца.
8. Про авац је дужан да о свом трошкУ обеэбеди све потребне прегледе и испитивања,
односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која fle бити
коришFiiена за пружање Услуга које сУ' предмет Уговора, а све У складУ са прописима У
РепУблици Србији који реryлишУ овУ материјУ и интерним актима Наручиоца. ;
Уколико' Наручилац Утврди да средства за рад немајУ потребне стручне налазе и/или
извешт~аје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, Уношење
истих средстава за рад на локацијУ Наручиоца неfiе бити дозвољено. '
9. Продlавац је дуж'ан да НаручиоцУ најкасније 3 (словима: три) дана пре датума почетка
npyжawl Услуга, достави:
списак лица са њиковим својеручно потписаним изјавама на околност да сУ Упознати; са
обавез~ма У складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,
списак'средстава за рад која fie бити ангажована за пружање Услуга, и податке о лицУ' iза
БЗР код Продавца. ~
Уз спис'ак лица из става 9.1. ове тачке, Продавац је дужан да достави доказе о:
9.1.1. извршеном оспособљавањУ запослених за безбедан и здрав рад,
9.1.2. иввршеним лекарским прегледима запослених,
9.1:3. ивршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и i

;9.1.4. коришfiењУ средстава и опреме за личнУ заштитУ на радУ.
10. На јучилац има' право да врши контролУ примене превентивних мера за безбедан и
здрав рад приликом пружања Услуга које сУ предмет Уговора. 
Продавiац је дужан да лицУ одреFјеном од стране Наручиоца oмoryfiи перманентно
моryfiност за спровоi7ење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.
Наручилац има право да У случајевима непосредне опасности по живот и здравље
запослених и/или других лица која је насryпила Услед извршења Уговора, наложи
заустављање даљег пружања Услуга, док се не отклоне Уочени недостаци и о томе одмах
обавести Продавца као и надлежнУ инспекцијскУ службУ.

i
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Продавац се обавезује да поступи по налоry Наручиоца из става 3. ове тачке.
11. Стране су дужне да у случају да у току реализације Уговора деле радни простор,
сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.
Стране су дужне да, у случају из става 1. тачке 11. овог Прилога о БЗР, узимајуfiи у обзир
природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за
отклањање ризика од повређивања, односно оштеfiења здравља запослених, као и да
промптно обавештавају једна друry и своје запослене и/или представнике запослених о
тим ризицима и мерама за њихово отклањање. .
Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се споразумом.
Споразумом у писменој форми, из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца
одреFјује се лице за координацију спровоfјења заједничких мера којима се обезбеђује
безбедност и здравље свих запослених.
12. Продавац је дужан је да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из
области БЗР који су настали приликом пружања услуга, које су предмет Уговора, а нарочито
о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.
13. Продавац је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који
је издао за сваког свог запосленог и других лица која ангажује приликом пружања услуга
које су предмет Уговора а који се повредио приликом пружања услуга које су предмет
Уговора и то у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од сачињавања Извештаја о
повреди на раду.

14. Овај Прилог о БЗР је сачињен у б(словима: шест) истоветних примерака од којих 4
(четири) примерка за Наручиоца/Купца и 2 (два), идентична, примерка за Продавца.

КУПАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта

руководилац за инвестиције,
модернизација и ревитализација

производних агрегата у Огранку Дринско
— Лимске ХЕ, Бајина Башта

ПРОДАВАЦ:

(нвзив понуђача)

(потпис)

(имв, првзимв и функција потnисника модела
уговора/уговора)
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