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i. пшти поддци о ЈАвноЈ нА6двци
1

II

Назив
Наручиоца

и адреса

t

Јавно предузеТiе „Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 13, 11000 Београд

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

„Бајина Башта" 1
ХЕ

Интернет
Наручиоца

страница www.eps.rs

Врста поступка
I

Отворени поступак

Предмет јавне набавке

Набавка добара:
,,Индустријски усисивачи и опрема за чишfiеi е"

Опис сваке партије Јавна набавка није обликована по партијама

Ци~ поступка Закључење Уговора о јавној набавци

Контакт

За техничка питања:

Предраг Гавриловиfi,маш.тех.

За општа и правна питања:
Жељко РисимовиFi, дипл.маш.инж.

i
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Jfl „EneKTponpHapeRa Cp6Hje" BeorpaR - OrpaHaK „qpimcKo —11HrincKe XE" Eajima Sawa
KOHKypCHa goKymem-awija JH/2100/0114/2019

2. nogimpi 0 IIPErIMETY JABHE HABABKE

I. ormc rIPELIMETA JABHE HABABKE

rIpe/wer jaaHe Ha6aaKe 6poj JH/2100/0114/2019 je Ha6aaKa mniworptajcioix
ycmcmaaLia ii onpeme 3a mmutheibe.

Cnewicpuwaqwja npeAmermix go6apa, ca rterarbwm °mom 111 Kamp-imam Aaje ce Ha
06pauty 6poj 2. me KoHKypcHe AoKymeHrawje (06pa3ag crpyrrype LieHe).

03HAKA LI WMcDPA 113 onWTEI PELIHMKA HA5ABKI4

• 03HaKa — YcHcHeaw ii ypebajm aa rnaHatbe noxyaBa, HayaeB aa Romarnmcmo

• Wvicippa - 42999000

III. JABHA HABABKA HMJE 0511MKOBAHA no 11APTMJAMA.
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3. тЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ВР ТА и ОПИС ДОБАРА
I ~Врсті . и опис предметних добара су детаљно наведени у Обрасцу број 2. ове Конкурсне

док~i ентације — Образац структуре цене.

ПОт ' ЕБНА КОЛИЧИНА
Кол ине предметних добара су детаљно наведене у Обрасцу број! 2. - Образац
стру уре цене, ове Конкурсне документације.

тЕх ' ичкЕ кАРАктЕРистикЕ и квдлитЕт (спЕцИФикдциЈЕ)
Спец' фикација и захтеване техничке карактеристике предметних добра су детаљно
наве ј ени у Обрасцу број 2- Образац структуре цене, ове Конкурсне документације.
Пону i ена добра морају у потпуности испуњавати све захтеве у погледу квалитета и
техни ких карактеристика. !

да б 
захте~ва
материјала
недвосмислено

понуда била одговарајуfiа и прихватљива, Понуђач испуњеност технич'их
мора доказати достављањем оригиналне документације или каталош~ог

или копије каталошког материјала или други докази из којих
види да понуђена добра имају захтеване техничке карактеристи~Се.

се

Уколико
неприхватљива,
захте

РОК "
Изабрани
који не
за испоруку
ПонуFјач
посла
Наруч
кален'
Уколи
његов

МЕСт
Испор
најаву
за Таб-лу
за Таб-лу
за Таб-лу
за Таб-лу

Прода
noce6l'Io,

за Та

Понуђач не достави наведене доказе, његова понуда Fie бити оцењена
а уколико достави доказ из којег се види да понуТјено добро не испуњава

ане техничке карактеристике, његова понуда fle бити оцењена као неодговарајуТiа.

СПОРУКЕ
понуfјач-Продавац је обавезан да испоруку предметних добара изврши у року

може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана од дана пријема Захтева
од стране Наручиоца - Купца, у писаном облику, путем e-maila, на адресу коју

наведе у понуди (Понуђач у понуди наводи е-mail адресу на коју ћe Наручиr~ац
и Захтев за испоруку).
лац - Купац fie Захтев за испоруку доставити Продавцу најкасније у року од
арских дана од дана ступања Уговора на снагу.
о Понуfјач понуди дужи рок од захтеваног, или га уопште не понуди, Наручилац
понуду одбити као неприхватљиву.

• И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА
ка се може вршити у периоду понедељак — петак 07-13 часова, уз претходну
минимум два дана пре испоруке, на следеfiе е-маил адресе:

бр.1. predraq.qavrilovic(~a eps.rs

ao

i
i0

ћe

бр.2. nikolina.marinkovicГШ.eps.rs
бр.3. mladen.mihailovic(a~eps.rs
бр.4. 1alica.lekicГШeps.rs

~
=ац мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара, за сваку табелу

испоручити на следеfiе адресе Наручиоца:

М-лу бр. 1

ЈП ЕП
Огран
У периbду

к "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, 31256 Перуfiац
понедељак-петак од 07 до 13 часова
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за Табелу бр. 2

ЈП ЕПС
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, - Организациона целина
„Лимске" ХЕ, магацин у Бистрици 31325
У периоду понедељак-петак од 07 до 13 часова

за Табелу бр. 3

Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, - Организациона целина ХЕ
„Зворник", магацин у Малом Зворнику 15318 Мали Зворник
У периоду понедељак-петак од 07 до 13 часова

за Табелу бр. 4
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, - Организациона целина ХЕ
„Електроморава`.`, магацин у Овчар Бањи, 32000 Чачак
У периоду понедељак-петак од 07 до 13 часова

ГАРАНТНИ РОК

За сва добра, наведена у Обрасцу број 2- Образац структуре цене (за Табеле 1., 2., 3. и
4.), поред гаранција које су регулисане важеТiим законским прописима РС и које.
стандардно дају произвоFјачи, односно продавци, Наручилац није предвидео посебне
захтеве по питању гарантних рокова.
Продавац је дужан да о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања
гарантног рока.
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4 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из ЧЛ. 75. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУF6ЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА

Ре1д.
бр.

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

11!

Услов•
у одговарајуГiи

регистре

регистре

за

доказ досггавими

односно

односно

сваког

и

да је понуfјач регистрован код надлежног органа, односно уписан
регистар; . ~
! оказ: 1

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

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

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

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

за сваког подизвођача

2.

!

1

1

Услов•
кривичних

дела
дело

надлежне
— захтев

роТјења или

—
у Београду,Iкојим

од кривичних
страниLи

дела као
против

примања

„

за
према

Уверење
се

дела као
Вишег

да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
члан организоване криминалне групе, да није осуi7иван за кривична
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично
или давања мита, кривично дело преваре
! оказ:
- за правно лице:

1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА — уверење из казнене евиденције
полицијске управе Министарства унутрашњих послова
издавање овог уверења може се поднети према месту
месту пребивалишта.

2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела организованог криминала
посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда
потврi7YJе да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко
члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет
суда у Београду објављено је обавештење: http://www.bq.vi.sud.rs/1t/aгticles/о-
visem-sudu/obavestenle-ke-za-pravna-1ica.html

против
дело преваре
евиденције

одељења
односно
се потврfјује

против п
примања или

~
животне

-
за

Вишег
едиште

да
ивреде;
давања

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

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

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

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

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

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

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

3.

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

■ Уколико локална (општинска) управајавних приход у својој потврди наведе
да се докази за одреfјенв изворне локалне јавне приходе прибављају и од
других локалних органа/организација/установа понуђачје дужан да уз
потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде mux ocmanux
локалних органа/организација/установа

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

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

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

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

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

■ Изјава мора да буде потписана од стране овалшFiеног лица за заступањв
понуfјача и оверена пвчатом.

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

■ У случају да понуfјач подноси понуду са подизвођачвм, Изјава се доставља за
понуfјача и сваког подизвођача. Изјава мора бити поп'уњена, потписана и
оверена од странв овлашfiеног лица за заступање понуђача/подизвођача и
оверена печатом.

Понуда понуТјача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове
из та f'ака 1 до 4 овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива
1. Св ки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4)

3а~ на, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Сваки понуђач
из фупе понуfјача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члаrа
75. ' став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у
ово одељку.

2. До
коп
пон
нај '
ДОК

Ако
дос
пон

:зи о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним
јама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
ђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
овољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
: за.
понуfјач у остављеном, примереном року који не може бити краfiи од пет дана, не
ави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац fle његову
ду одбити као неприхватљиву. '~

З. Ли е уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доІ-зује испуњеност обавезних услова за yчewFie у поступку јавне набавке, односно
На 'училац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ
одр-i7ен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуFјач, навео у понуди
инт=рнет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуFјач
мо е, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена),
да І аведе да је уписан у Регистар понуfјача. Уз наведену Изјаву, понуfјач може да
дос, ави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.
На снову члана 79. став 5. Закона понуТјач није дужан да доставља cneдefie доказе
који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и та;
1) и вод из регистра надлежног органа:

• извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs '
кази из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона:
• регистар понуђача: www.apr.gov.rs ~

2) д

Страна 9 од 77



ЈП „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0114/2019

4. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуFјач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ. -

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

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

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

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

ИзбоF
цена

Крите
као је

РИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

најповољније понуде fie се извршити применом критеријума „Најнижа понуfјена

~ијум за оцењивање понуда Најнижа понуFјена цена, заснива се на понуђеној цени
і ином критеријуму.

У слу ' ају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде
понуfј-ча који нуде добра домаhег порекла и понуде понуfјача који нуде добра страј-ог
поре i а, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаfiег порекла
под yi ловом да његова понуТјена цена није преко 5% вeFia у односу на најнижу понуFје~ну
цену ', онуfјача који нуди добра страног порекла.

У пон
Када
ранги
прихв
поре

~

Пред
Закон'
Спора
сходн

ђену цену страног понуТјача урачунавају се и царинске дажбине.
понуfјач достави доказ да нуди добра домаfiег порекла, наручилац fie, п е
~ ања понуда, позвати све остале понуFјаче чије су понуде оцењене као
.тљиве а код којих није јасно да ли је реч о добрима домаFiег или стра~iог
а,да се изјасне да ли нуде добра домаfiег порекла и да доставе доказ.

ост дата за домаТiе понуђаче и добра домаflег порекла (члан 86. став 1. до 4.
.) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуi7ачи из држа'ва потписница
~ ума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваfiе се
► одредбама тог споразума.

Предност дата за домаFiе понуFјаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до
Закон
Спора
држав;
сходн ~

5.1 Резервни критеријум

Уколи~
изабр-на понуда оног понуТјача који је понудио краflи рок испоруке.
Уколи'
понуд
Извла,
исту
Нару~
предс:
на изв.
Нару'. '
доста =

4.
) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуfјачи из држава потписница
ума о стабилизацији и придруживању измеFју Европских заједница и њихових
чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваТiе се
одредбама тог Споразума.

о две или више понуда имају исту најнижу понуfјену цену, као најповољнија биfiе

о ни после примене резервног критеријума не буде мoryfie изабрати најповољн ју
, најповољнија понуда биfiе изабрана путем јавног жреба.
ење путем јавног жреба Наручилац fie извршити у присуству понуfјача који имају
ајнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје
лац fie исписати називе Понуfјача, те папире ставити у кутију, одакле fi'е
дник Комисије за јавну набавку извуfiи само један папир. Понуђачу чији назив буде
ченом папиру 6иfie додељен уговор о јавној набавци.
лац fie сачинити записник о спроведеном поступку јавног жреба и исти fie
ити свим Понуfјачима који су учествовали у поступку.
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6. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

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

6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио Конкурсну документацију на српском језику и водиfiе поступак
јавне набавке на српском језику.
Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки
прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и
оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном fie понуда бити одбијена као
неприхватљива.
део понуде који се тиче техничких карактеристика може бити достављен на енглеском
или немачком језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документа
на енглеском или немачком језику потебно превести на српски језик, Наручилац Fie
позвати понуt7ача да у одреfјеном року изврши превод тог дела понуде.

6.2 Начин састављања и подношења понуде

Понуfјач је обавезан да сачини понуду тако што ПонуТјач уписује тражене податке у
обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом
законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица
овлашТiеног од стране законског заступника уз доставу овлашТiења у понуди. Доставља
их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.
Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину
(јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не моry
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.
Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди иэврши на
свакој страни на којој има текста, исписивањем "1 од н`; „2 од н" и тако све до „н од н", с
тим да „н" представља укупан број страна понуде.
Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју
бити оштеfiени, означени бројем (финансијска средства обезбеfјења), стављају се у
посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде.
Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју
оштетити, заштитили.
Понуfјач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеFiе „Електропривреда
Србије", Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана
Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, писарница - са назнаком: „Понуда за Јавну
набавку: ЈН/2100/0114/2019 "Индустријски усисивачи и опрема за чишnење" - НЕ
ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуFјача, телефон и
факс понуђача, као и име и презиме овлашFiеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради
о групи понуfјача и навести називе и адресу свих чланова групе понуfјача.
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Уколи ' о понуfјачи подносе заједничку понуду, група понуТјача може да се: определи да
обрас ! е дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуfјачи з
групе онуђача или група понуТјача може да одреди једног понуfјача из групе који Tie
потпи ивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образ ца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одгов 'рношflу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуfјача из
групе ' онуFјача.
У слу ају да се понуfјачи определе да један понуТјач из групе потписује и печатом
овера=а обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давањ- изјава под материјалном и кривичном одговорношfiу), наведено требiа
дефин сати споразумом којим се понуТјачи из групе меТјусобно и према наручиоцу
обаве ују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуд'е
саглас о чл. 81. Закона.

Уколи о је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављан~а
понуд= и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве
испра=ке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат
понуfј-ча.

6.3 О• авезна садржина понуде
Садрж ну понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњеносТи
услов- из чл. 75. Закона ојавним набавкама, предвиFјени чл. 77. Закона, који су наведени
у конк рсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и
печатом оверени), осим уколико (ПонуТјачи) немају обавезу коришfiења печата у
свом ' ословању, на начин предвиђен следеfiим ставом ове тачке:

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

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

а понуТјач подноси понуду са подизвоfјачем или заједничку понуду подноси
група понуi7ача

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

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

карактеристика и квалитета
• ;ввлашfiење за потписника (ако не потписује заступник)
• пораэум о заједничком наступању — у cnyvajy подношења заједничке понуде.

Наруч лац fle одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива
за по• ' ошење понуда и конкурсне документације.

Наруч 'лац fie одбити као неприхватљиву понуду понуТјача, за коју се у поступку стручне
оцене онуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.
НАПО ЕНА:
На ос ову Правилника о допуни правилника о обавезним елементи I а конкурсме
докум', нтације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услов ("Службени гласник РС' број 41/2019) приликом сачињавања понуде
употреба печата није обавезна за ПонуFјаче који немају обавезу коришћења печата
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у свом пословању, у .складу са Законом о изменама и допунама Закона о
привредим друштвима ("Службени гласник РС" број 44/2018), који се примењује
почев од 01. октобра 2018. године, на основу којих су престале да важе одредбе
појединих закона и других прописа у делу у ком се установљава обавеза употребе
печата у пословању друштава и предузетника.
6.4 Подношење и отварање понуда
Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за
подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који
су послате.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраТiе
се неблаговременом, а Наручилац fie по окончању поступка отварања понуда, овакву
понуду вратити неотворену понуТјачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Комисија за јавне набавке fie благовремено поднете понуде јавно отворити дана
наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузеFiа
„Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ"
Бајина Башта, ТргДушана ЈерковиТiа број 1, 31250 Бајина Башта, Канцеларија Наташе
Поповиfi, број 153.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре
почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашFiење
за учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуfјача)
заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуfјача или другог
заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашfiеног од стране
законског заступника уз доставу овлашfiења у понуди.
Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у
складу са Законом.
Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашFiени
представници понуfјача, који преузимају примерак запионика.
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 подношења понуде
ПонуРјач може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети понуi7ач самостално, група понуђача, као и понуђач са
подизвођачем.
ПонуFјач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвоFјач. У случају да понуТјач поступи супротно
наведеном упутству свака понуда понуТјача у којој се појављује биТiе одбијена.
Понуђач може бити члан само једне групе понуТјача која подноси заједничку понуду,

•односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуТјач, у оквиру групе
понуi7ача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац fie све такве понуде
одбити.
ПонуFјач који је члан групе понуfјача не може истовремено да учествује као подиэвоFјач.
У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуfјача у којој
се појављује 6иfie одбијена.
6.6 Измена, допуна и опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни веfi поднету понуду
писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА — ДОПУНА - Понуде за јавну
набавку ЈН/2100/0114/2019 "Индустријски усисивачи и опрема за чишfiење" - НЕ
ОТВАРАТИ".
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У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац fle приликом стручне оцеi-Іе
узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу
се, у вeFi достављеној понуди,измена или допуна односи.
за подношење понуде понуТјач може да опозове поднету понуду писаним путем,
ресу Наручиоца, са назнаком „ОПО3ИВ Понуде за јавну набавку
0/0114/2019 "Индустријски усисивачи и опрема за чишТiење" НЕ
АТИ".

понуд~
на којi
У року
на а
Ј Н/21
ОТВА
У слу
такву
Уколи
понуд
(ако је
6.7 П - ртије

Н. бавка није обликована по партијама.
6.8 П. нуда са варијантама

П•нуда са варијантама није дозвољена.
6.9 ПQдношење понуде са подизвођачима
ПонуТј'
подиз
подиз
- наз
подиз
- про
веflи о;
Понуђ~
на 6pq

ају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац
онуду неfiе отварати, веfl Tie је неотворену вратити понуfјачу.
о понуfјач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење
, Наручилац fie наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности пону,qе

~предвиfјено средство обезбеfјења на име озбиљности понуде).

iч је дужан да у понуди наведе да ли fie извршење набавке делимично повериТи
ођачу. Ако понуfјач у понуди наведе да fie делимично извршење набавке поверити i
оFјачу, дужан је да наведе:
iв подизвођача, а уколико уговор измеТју наручиоца и понуђача буде закључен, тај
оfјач Fie бити наведен у уговору;
денат укупне вредности набавке који fle поверити подизвоFјачу, а који не може бити
д 50% као и део предметне набавке који fie извршити преко подизвоfјача.
iч у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира

ј подизвоТјача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогуfiи приступ код
подизе{оFјача ради утврТјивања испуњености услова.
Обав&
ИЗ Чла~
члана
Све о
матерv
подизв
ПонуFј~

а понуfјача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова
ia 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешfiе из
'5. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

5расце у понуди потписује и оверава понуFјач, изузев образаца под пуном
iјалном и кривичном одговорношhу, које попуњава, потписује и оверава сваки
оfјач у своје име. I
iч не може ангажовати као подизвоТјача лице које није навео у понуди, у супротном

наручи' ац Tie реализовати средство обезбеfјења и раскинути уговор, осим ако би
раскид~м уговора наручилац претрпео знатну штету.
добавЈbач може ангажовати као подизвоfјача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвоFјача након подношења понуде настала трајнија неспособност nnafiaњa,
ако то пице испуњава све услове одреfјене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласіІост Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвоfјача и где природа предмета
набавк то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвоfјачу, за де~о
набавiс који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу
доспе ~ их потраживања директно подизвоТјачу наручилац fie омоryТiити добављачу да у
року о, 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није
доспе , о. Све ово не утиче на правило да понуFјач (добављач) у потпуности одговара
наручи цу за извршење обавеза иэ поступка јавне набавке, односно за извршење
уговорних обавеза , без обзира на број подизвоfјача.
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6.10 Подношење заједничке понуде
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде
морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се меFјусобно и
према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи
податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:
- податке о члану групе који Fie бити Носилац посла, односно који Fie поднети понуду и
који fie заступати групу понуFјача пред Наручиоцем;
- опис послова сваког од понуТјача из групе понуFјача 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 yчewfie
из члана 75. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
У случају заједничке понуде групе понуТјача обрасце под пуном материјалном и
кривичном одговорношfiу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуFјача у
своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75.
став 2. Закона).
Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.
6.11 Понуfјена цена
Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуfјена цена са или без
пореза на додату вредност, сматраFiе се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату
вредност.
Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу
са правилом заокруживања бројева, У случају рачунске грешке меродавна fle бити
јединична цена.
Понуда која је изражена у две валуте, сматраfiе се неприхватљивом.
ПонуТјена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке,
као и све зависне трошкове.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац Fie поступити у складу са
чланом 92. Закона.

6.12 Корекција цене
Након закључења уговора, нару.чилац може дозволити промену уговорене цене
изражене у динарима само из објективних разлога. Објективан разлог због којег се може
дозволити промена цене је промена средњег курса динара у односу на EUR-o (према
подацима Народне банке Србије) на дан настанка промета у односу на курс динара на
дан истека рока важења понуде.
Промена уговорене цене fie се извршити на следеfiи начин:

Ц - ЦО 
* ЕУР Т 

ЕУР о
Где је:
Ц - нова цена
Цо - уговорена цена
ЕУРт -средњи курс EUR на дан ДПО (курсна листа НБС)
ЕУРо -средњи курс EUR на дан када је започето отварање понуда (курсна листа НБС)
Корекција цене fie се применити само када промена курса буде веflа од ± 5% и вршиfiе
се искључиво на основу писаног захтева понуђача, односно писаног захтева наручиоца.
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У cnyrajy примене корекције цене понуТјач fie издати рачун на основу уговорених
јединLђчних цена, а износ корекције цене Fie исказати као корекцију рачуна у виду књижног
задуж ња/одобрења.
Пром'ном уговора не сматра се усклаfјивање цене са унапред јасно дефинисаним
парам трима у уговору и овој конкурсној документацији.

6.13 ок испоруке добара
Изабр ни понуђач-Продавац је обавезан да испоруку предметних добара .изврши у року
који н може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана од дана пријема 3ахтева
за исп руку од стране Наручиоца - Купца, у писаном облику, путем e-maila, на адресу коју
Понуђ ч наведе у понуди (Понуђач у понуди наводи в-mail адресу на коју fie Наручилац
послагqи Захтев за испоруку).
Наруч~лац - Купац fie Захтев за испоруку доставити Продавцу најкасније у року од 20
кален арских дана од дана ступања Уговора на снаry.
Уколиіо Понуђач понуди дужи рок од захтеваног, или га уопште не понуди, Наручилац fle
његов понуду одбити као неприхватљиву.

6.14 арантни рок
За сва добра, наведена у Обрасцу број 2- Образац структуре цене (за Табеле 1., 2., 3. и
4.), п•ред гаранција које су регулисане важеfiим законским прописима РС и које
станд=рдно дају произвоfјачи, односно продавци, Наручилац није предвидео посебне
захтев,- по питању гарантних рокова.
Прода=ацје дужан да о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања
гаран[ ог рока.

6.15
ПлаFiа'
текуfiиl
квалит
Наруч '
рачун=

ачин и услови плаfiања
е добара која су предмет ове набавке Наручилац fie извршити динарски, на
рачун Продавца, по испоруци добара и по потписивању Записника о
тивном и квантитативном пријему добара од стране овлашfiених представника
оца и Продавца - без примедби, у року до 45 дана од дана пријема исправног
на писарници Наручиоца.

Рачун мора бити достављен најкасније до 05. у месецу за добра испоручена
претхд і ном месецу, на адресе Наручиоца:
за Таб
Јавно
Лимск
Башта'
без пр
на којо
напис=
предм
за Таб'
Јавно
Лимск
Хидро:

л 1.
редузеflе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Огранак „Дринско
хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајии~а

са обавезним прилозима и то: Записник о извршеној испоруци добара потписан
медби од стране овлашfiених представника Наручиоца и Продавца и отпремница
је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читіiо

ним именом и презименом и потписом овлашfiеног лица Купца, које је примило
тна добра.
л 2.
редузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Огранак „Дринско -

хидроелектране" Бајина Башта - Организациона целина „Лимске-
лектране" Нова Варош, Трг Војводе Бојовиfiа 4, 31320 Нова Варош, са обавезни,м

у

прилозима и то: Записник о извршеној испоруци добара потписан без примедби дд
стране овлашfiених представника Наручиоца и Продавца и отпремница на којој је
наведен датум испоруке добара, као и количима испоручених добара, са читко написаним
именоiи и презименом и потписом овлашfiеног лица Купца, које је примило предметна
добра 1
за ТабелV 3. •
Јавно peдyзeFie „ЕлекТропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Огранак „Дринско
Лимск хидроелектране" Бајина Башта - Организациона целина ХЕ „Зворник" Зворник,
Краља Петра 1 br.40, 15318 Мали Зворник, са обавезним прилозима и то: Записник о
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извршеној испоруци добара, потписан без примедби од стране овлашfiених
представника Наручиоца и Продавца 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.

за Табелу 4.
Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Огранак „Дринско -
Лимске хидроелектране" Бајина Башта — Организациона целина ХЕ „Електроморава"
Чачак, ул. Господар Јованова бр.24, 32000 Чачак, са обавезним прилозима и то:
Записник о извршеној испоруци добара потписан без примедби од стране овлашТiених
представника Наручиоца и Продавца 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, Tie се сматрати
неисправним. Уколико, због коришТiења различитих шифрарника и софтверских решења
није могуfiе 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.
У случају примене корекције цене Продавац fie издати рачун на основу уговорених
јединичних цена, а за вредност корекције цене на рачуну Fie исказати као корекцију
рачуна књижно задужење / одобрење, или fie уз рачун за корекцију цене доставити
књижно задужење/одобрење.
Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биflе
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.
6.16 Рок важења понуде
Понуда мора да важи најмање 60 (словима: шездесет), дана од дана отварања понуда.
У случају да понуfјач наведе краfiи рок важења понуде, понуда fie бити одбијена, као
неприхватљива.

6.17 Средства финансијског обезбеfјења
Наручилац користи право да захтева средства финансијског обеэбеТјења (у даљем тексу
СФО) којим понуfјачи обезбеТјују испуњење својих обавеэа у отвореном поступку
(достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се по
закључењу уговора или по испоруци).
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуFјача, а и исти
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.
Понуђач је дужан да достави следеЋа средства финансијског обезбеђења:
У понуди: 
Меница за озбиљност понуде

Понуfјач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:
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1) блгнко сопствену меницу за озбиљност понуде која је:
• I издата са клаузулом „без протеста" и ,,без извештаја" потписана од стране
з конског заступника или лица по овлашfiењу законског заступника, на начин који
п 'описује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,
5 /70 и 57/89 и"Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/О3 Уст. повеља);
• I евидентирана у Регистру меница и овлашFiења кога води Народна банка Србије у
с аду са Одлуком о ближим условима, садржини и начину воТјења регистра меница
и ! овлашflења („Сл. гласник РС° бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним
за тевом пословној банци да региструје меницу са одреТјеним серијским бројем,
о` нов на основу кога се издаје меница и менично овлашFiење (број ЈН) и износ iлз
о  нова (тачка 4. став 2. Одлуке);

2) Ме ично писмо - овлашfiење којим понуђач овлашflује наручиоца да може наплатити
мениц~r на износ од минимум 10 % од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења
миниіално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужет~к
рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлаLtћења, које мора бити издато на основу Закона о меници;
3) ов ̀ I шfiење којим законски заступник oвnawFiyje лица за потписивање менице и
мени~ ог овлашflења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашТiење не
потпи ује законски заступник понуfјача;
4) фо окопију важеТiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање
новча~ним средствима понуfјача код пословне банке, оверену од стране банке;
5) фо окопију ОП обрасца;~
6) Док з о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопvја
Захте а за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрац~ју
мениц' или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења НБС).
У слу ају да изабрани ПонуFјач после истека рока за подношење понуда, а у року
важен~а опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Уговор када је
његова понуда изабрана као најповољнија или не достави средство финансијског
обезбеfјења које је захтевано уговором, Наручилац има право да изврши наплату
бланко сопствене менице за озбиљност понуде.
Меница fie бити враfiена Понуfјачу у року од осам дана од дана предаје наручио
средства финансијског обезбеi7ења која су захтевана у закљученом уговору. 1у
Меница Fie бити враfiена понуFјачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу
уговор са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.
Уколи ' о средство финансијског обезбеFјења није, достављено у складу са захтевом из
Конку сне документације понуда fie бити одбијена као неприхватљива због битних
недосіtатака.

Мени 'у као гаранцију за добро извршење посла
Изабр I ни понуfјач је обавезан да Наручиоцу достави, у року од 10 дана од закључења
Угово а:
1) бла ко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права
проте а и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране
овлаш" еног лица, ;
2) Ме і  ично писмо — овлашfiење којим понуfјач овлашflује наручиоца да може наплати~и
меницу на износ од минимум 10 °/о од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком
важења минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални
продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашfiења,
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3) фотокопију важеFiег Картона депонованих потписа овлашhених лица за располагање
новчаним средствима понуfјача код пословне банке, оверену од стране банке,

4) фотокопију ОП обрасца,

5) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашТiења НБС).
Меница може бити наплаТiена у случају да изабрани понуfјач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиfјен уговором.

Средство финансијског обезбеhења за озбиљност понvде доставља се као
саставни део понуде и гласи на:

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

Средство финансијског обезбеfiења за добро извршење посла гласи на:
Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13, 11000 Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта.

и доставља се, у напред наведеном року, лично или поштом на адресу:
Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта
са назнаком:
Средство финансијског обезбеТјења
за јавну набавку број ЈН/2100/0114/2019

6.18 Начин означавања поверљивих података у понуди
Подаци које понуFјач оправдано означи као поверљиве биflе коришfiени само у току
поступка јавне набавке у складу са позивом и неflе бити доступни ником изван круга лица
која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неТiе бити објављени приликом
отварања понуда и у наставку поступка.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
Као поверљива, понуђач може оэначити документа која садрже личне податке, а које не
садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне
податке који су прописима одреfјени као поверљиви.
Наручилац fie као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписано „ПОВЕРГ6ИВО".
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручилац fie позвати понуfјача да уклони ознаку поверљивости. ПонуFјач fie то учинити
тако што fie његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПО3ИВ", уписати
датум, време и потписати се.
Ако понуi7ач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената,
Наручилац fie третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
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Наруч лац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове
техни ке и пословне тајне у смислу закона којим се ypefjyje заштита пословне тајне.
Hefle ј е сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаЦ из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.
6.19 оштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других

рописа
Понуђ
које п .
зашти
у вре
6.20
Накна І
интел ктуалне својине треfiих лица сноси понуђач.
6.21 јачело заштите животне средине и обезбеfјивања енергетске ефикасности
Наручилац је дужан да набавља добра која не загаТјују, односно која минимално ути
на жиотну средину, односно која обезбеfјују адекватно смањење потрошње енергије
енерг= ску ефикасност.

: ч је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
оизлазе из важеfiих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
и животне средине, као и да нема забрану об.ављања делатности која је на снази
е подношења понуде (Образац бр. 4 из ове Конкурсне документације).
акнада за коришnење патената
і у за коришhење патената, као и одговорност за повреду заштиfiених прав,а~

i
~
1iy
1

6.22 а одатне информације и објашњења
Заинтi- рсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
инфор ације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже
Наручs оцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
докумi-нтацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу
Наручр оца, са назнаком: „06JAWF6EFbA - позив за јавну набавку број
ЈН/21 ј 0/0114/2019 или електронским путем на следеfiе e-mail адресв:
redras . . avrilovic . e . s.rs и zeliko.risimovic(Шeps.rs радним данима (понедељак -

петак)~ времену од 07 до 15 часова.
СВА hІИТАF6А И ЗАХТЕВЕ ЗА ПOJAWF6EF6EN1 ПОСЛАТИ ОБАВЕЗНО НА ОБЕ
НАВЕДЕНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АДРЕСЕ.
Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног
дана блFie евидентиран као примљен првог cneдeFier радног дана.
Наручилац fie у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на
ПорталI у јавних набавки и својој интернет страници.
Траже`гІDе додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено:
Ако је ( окумент из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуfјача
путем ј' лектронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је
од дру е стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга~стран ~ дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Ако наручилац у року предвиFјеном за подношење понуда измени или допуни конкурсІ.у
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавник
набав ~ л и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека' рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По ист~еку рока предвиFјеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
допуњ~rје конкурсну документацију. i
Комуникација, у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона.
У зави~сности од изабраног вида комуникације, Наручилац fie поступати у складу са 13.
начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у посту~пцима јавни~х
набавки заузела на З. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет
страници www.кjn.gov.rs).
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6.23 Трошкови понуде
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова.
ПонуFјач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова
припреме понуде.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац је дужан да ПонуТјачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израТјени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеТјења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
6.24 додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуfјача додатна објашњења која Fie му помоflи при
прегледу, вредновању и упореfјивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуТјача, односно његовог подизвоfјача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац fie ПонуFјачу оставити
примерени рокда поступи по позиву Наручиоца, односно да омоryflи Наручиоцу контролу
(увид) код Понуfјача, као и код његовог ПодизвоТјача.
Наручилац може, уз сагласност ПонуFјача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике измеfју јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се Понуfјач не сагЛаси са исправком рачунских грешака, Наручилац fle његову понуду
одбити као неприхватљиву.
6.25 Разлози за одбијање понуде
Понуда Tie бити одбијена:
- ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајуnа;
- ако се понуfјач не сагласи са исправком рачунских грешака;
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН
односно ако:
• Понуi7ач не докаже да испуњава обавезне услове за учешflе;
• ПонуFјач није доставио тражено средство обезбеFјења;
• је понуђени рок важења понуде краfiи од прописаног;
• понуда садржи друге недостатке због којих није мoryFie утврдити стварну садржину
понуде или није мoryfie упоредити је са другим понудама.
Наручилац fie донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109.
Закона.
6.26 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави
Наручилац fie одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално
25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац fie објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

6.27 Негативне референце
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:
• поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
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• учи ио повреду конкуренције;i
• до ' авио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да

за учи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
• од ио да достави доказе и средства обезбеfјења на шта се у понуди обавезао.
Наруч' лац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврi7YJе да понуђач ни~је
испуњ вао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавiсама који су се
однос ли на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављиваи~а
позив~ за подношење понуда.

доказ аведеног може бити:
• пра оснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
• исп ава о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне

наб вке или испуњења уговорних обавеза;
• исјј ава о наплаFiеној уговорној казни;

~
• ре амације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
• иэј

и п
• до ~

по '
• др~~и одговарају~iи доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на

исп њење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљуиеним
уго=орима ојавним набавкама.

Наруч
који се
ако је
Наруч
понуfј -
групе

ва о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начинј
д условима предвиfјеним законом којим се ypefjyjy облигациони односи;

з о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
ди као подизвођачи, односно чланови групе понуFјача;

лац може одбити понуду ако поседује доказ из става З. тачка 1) члана 82. Закона,
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац
редмет јавне набавке истоврсан.
лац fie поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде груг~е
ча уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова
онуђача.

6.28 вид у документацију
Понуfј ч има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јав~е
набав 'е после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка
о чему! може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наруч лац је дужан да лицу из става 1. oмoryfiи увид у документацију и копирање
докум=нтације из посryпка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана
пријем. писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14., Закона.

6.29 З= штита права понуђача
i

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)—З) Закона и
детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом:се потврFјује
да је уілата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликои
подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним. ;

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права: Ii
Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: Јавно предузеfiе
„Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина
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Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта са назнаком Захтев за
заштиту права за јавну набавку број ЈН/2100/0114/2019 "Индустријски усисивачи и
опрема за чишnење", а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mai1:
ze1]ko.risimovic(a~eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 15,00 часова.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраТiе се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраfiе се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда:
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога ЗГ6 из 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.
Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са
чланом 151. став 1. тач. 1) - 7) ЗЈН:
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,
2) назив и адресу наручиоца,
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,
4) повреде прописа којима се ypei7Y1e 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
Ће такав захтев одбацити закључком.
Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од
три дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено
доставља наручиоцу.
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детагhно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН
Пот рда којом се потврfјУје да је Уплата таксе извршена, а која се прилаже Уз захтев
за з штитУ права приликом подношења захтева наручиоцУ, како би се захтев сматраi
потIlуним.
Чл ном 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, измеТјУ осталог, 'и
пот рдУ о Уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
По носилац захтева за заштитУ права је дужан да на одреFјени рачун бУџета
Реп блике Србије Уплати таксУ У износУ прописаном чланом 156. 3Јн.
Као доказ о Уплати таксе, У смислУ члана 151. став 1. тачка 6) 3ЈН, прихватиТiе се:

Пот ~

(1) 1
2 д

Изно ' таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подн ~ силац захтева за заштит права дужан е да на ач н 6 ета Реп блике С б ~еУ р Ј р У У4~ У р~Ј
(број ~ рачуна: 840-30678845-06, шифра nnafiaњa 153 или 253, позив на број
ЈН210001142019, сврха: 33П, ЈП ЕПС Огранак ДЛХЕ, ЈН број ЈН/2100/0114/2019,
прима ац 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

Св-ка странка У поступкУ сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштитУ права основан, наручилац мора подносиоцУ захтева за
за титУ права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основУ заштите~пр! : а.
Ако захтев за заштитУ права није основан, подносилац захтева за заштитУ права мора
нар чиоцУ на писани захтев надокнадити трошкове настале по основУ заштите права.
Ако је захтев за заштитУ права делимично Усвојен, Републичка комисија одлучује да
ли ~ е свака странка сносити своје трошкове или fie трошкови бити подељени
ср fi~мерно Усвојеном захтевУ за заштитУ права.
Стр. нке У захтевУ морајУ прецизно да наведУ трошкове за које траже накнадУ.
Нак адУ трошкова мoryfie је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно
Реп, бличке комисије о поднетом захтевУ за заштитУ права.
О т` ошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни
насјіов.

рда о извршеној Уплати таксе из члана 156. ЗЈн која садржи следеfiе елементе
да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

а 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 извриiи
Увид У одговарајУfiи извод евиденционог рачуна достављеног од страі-е
Министарства финансија — Управе за трезор и на тај начин дод'атно проверiл
чињеницУ да ли је налог за пренос реализован.
износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се Уплата врши;
број рачуна: 840-30678845-06;
шифрУ nnafiaњa: 153 или 253;

1
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(б) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;

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

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

извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашТiеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашflеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
З. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајуfiег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом
и другим прописом.
5. Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног
налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки http://www.kjn.qov.rs/ci/uputstvo-о-uplati-repubіicke-
administrativne-takse.html и http://www.kjn.qov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

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

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

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

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

SWIFT MESSAGE MT103 - EUR I
FIELD 32A: VALUE DATE - EUR- AMOUNT I
Fla D 50K: ORDERING CUSTOMER I t
Fla D 50K: ORDERING CUSTOMER I
FIE
(IN 1ERMEDIARY)

I

D 56A: DEUTDEFFXXX 1
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY 1

FIE
(AC

D 57A:
. WITH BANK)

/DE20500700100935930800
NBSRRSBGX)0(
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA - NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA

FIE
(BE

1

D59:
EFICIARY)

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

FIE ID 70: DETAILS OF PAYMENT
SW T MESSAGE MT103 - USD
FIE D 32A: VALUE DATE - USD- AMOUNT
FIE D 50K: ORDERING CUSTOMER
FIE 'D
(INT

1

56A:
RMEDIARY)

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

FIE
(AC

D 57A:
. WITH BANK)

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

FIELD
(BENEFICIARY)

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

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 
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6.30 3акључивање уговора
Наручилац Fie доставити уговор о јавној набавци понуђачу 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 Уговора од стране Наручиоца, Наручилац може
закључити са првим следеfiим најповољнијим понуТјачем.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, наручилац fie сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор
са понуi7ачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.
6.31 Измене током трајања уговора

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

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број   од   године за отворени поступак јавне набавке
добара: "Индустријски усисивачи и опрема за чишnење", јавна набавка број
Ј н/2100/0114/2019.

1)општи подАци о понvЋачv
Назив пОнуђача:

Адреса понуђача:

Врста правнОг лица:

Матични број пОнуђача:

ПОрески идвнтификаци0ни број понуђача
(пиБ):

Име Особе за контакт:

ЕлектрОнска адреса понуђача
(e-mail):

телефОн:

Телефакс:

БрОј рачуна пОнуђача u назив банке:

Лице Овлашћен0 за пОтписивање угОвОра

2) понудv подноси:

А) сдмостдлно
Б) сд подизвоЋдчЕм

в) кАо зАЈЕдничкv понvдv

напомена: Заокружити начин подношења понуде
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з) поДци о подизв о ЂД чу
~I

1) Мазив подизвођача:

Адреса:
'Врста правног лица:

Матични број:

Порески идентификациони број:

ме особе за контакт:
~
Е роценат укупне вредности набавке
.koju ћe извршити подизвођач:

~ ео предмета набавке који ћe
i:звршити подизвођач:

2) ,, азив подизвођача

I дреса:
~

атични број:

а орески идентификациони број:
С'
~ ме особе за контакт:

Iроценат укупне вредности набавке
који ћe извршити подизвођач:

Р
,Сео предмета набавке који ћe
f ~вршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвоfјачу" попуњавају само они понуfјачи који подносе понуду са
подизвqТјачем, а уколико има веfiи број подизвоfјача од места предвиfјених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за свакдг ~
подизвоfјача. ј
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4) подаци о члдну гРупЕ понvЋа ча

1) Назив члана групе понуfјача:

Адреса:

_ Врста правног лица:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив члана групе понуђача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив члана групе понуђача

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у ааједничкој понуди" попуњавају само они понуfјачи који подносе
зајвдничку понуду, а уколико има веflи број учесника у заједничкој понуди од места предвиfјених
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког понуfјача који је учесник у ааједничкој понуди.
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5) цЕ а и комЕРциЈални услови понvдЕ
а) цЕна 

. ј - - .-

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ . .

- _

УКУПНа ЦЕНа у динарима,

-(Табела 1/а + Табела 2/а +.
Табела 3/а + Табела 4/а)

L

Предмет
опрема
Број;набавке:

набавке: "Индустријски усисивачи и
за чишflење"

ЈН/2100/0114/2019

1
;
i

6) кОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

услов наРУчИОЦд - , понУда понvЂа ча

У 'законском
исправног
пот

~

РОК И НАЧИН ПЛАЋАF6А:
року до 45 дана од пријема

рачуна на писарници Наручиоца и
исивања Записника о квантитативном и

квалитативном пријему добара.

~
Сагласан за захтевом наручиоца

ДА / НЕ
(заокружити)

Ро
(тридесет)
пријема

Наручиоца

РОК ИСПОРУКЕ:
< испоруке не може бити дужи од 30

календарских дана од дана
Захтева за испоруку од стране
- Купца, у писаном облику, путем

e-maila.

Испорука у року од
календарских дана,

пријема Захтева за испоруку
стране Наручиоца - Купца,
облику, на следеfiу e=mail

од дана
од

у писаном
адресу:

понедељак
најаву,

за
за
зајгабелу

Пр
об
noi

о

Огранак

МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА:
1'1спорука се може вршити у периоду

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

следеfiе е-маил адресе:
Табелу бр. 1. predracl.qavrilovicCa~eps.rs

Сагласан за захтевом
ДА / НЕ

(заокружити)

~

наручиоца

Табелу бр.2. nikolina.marinkovic (сдeps.rs
бр.3. mladen.mihailovic(a~eps.rs

за Табелу 6p.4. 1a1ica.iekic (а~eps.rs

авац мора, о свом трошку, комплетан
Ім предметних добара, за сваку табелу
ебно, испоручити на cneдefie адресе

Наручиоца:
за Табелу бр. 1

ЈП ЕПС
ранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина

Башта, 31256 Перуnац

за Табелу бр. 2
ЈП ЕПС

"Дринско-Лимске ХЕ" Бајина
Башта, - Организациона целина

„Лимске" ХЕ,
магацин у Бистрици 31325

~
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за Табелу бр. 3
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина
Башта, - Организациона целина ХЕ

„Зворник",
магацин у Малом Зворнику 15318 Nlanu

Зворник

за Табелц бр. 4
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина

Башта, - Организациона целина ХЕ
„Електроморава",

магацин у Овчар Бањи, 32000 Чачак

РОК ВАЖЕF6А ПОНУДЕ:
не може бити краТiи од 60 дана од дана

отварања понуда

Рок в понуде је дана
од дана отварања понуда

Понуђач је обвезник плаТiања ПДВ-а

ДА/НЕ
(заокружити)

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца
испоруке, место испоруке добара и рок

неприхватљивом.

за рок и начин плаfiања, рок
важења понуде смат • afie се

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

Место и датум
МЛ.

Понуђач

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

заокружи јвдан одговор тамо гдв се то захтвва).
- Уколико понуfјачи подносе заједничку понуду, група понуђача можв да овластиједног понуђача

из групе понуТјача који fie попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да
образац понуде потпишу и печатом овере сви понуFјачи из групе понуђача (у том смислу овај
образац треба прилагодити већем броју потписника)
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Табела1

ОБРАЗАЦ број Ii2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ЗА НАБАВКУ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА - ЈН/2100/0114/2019
"Индустријски усисивачи и опрема за чишћење" ,

R. ~
'бр. Назив добра.

- -
-

 ."

Ј.М. Коли
~ чина

'
- :

Јед.
цена " "

" без ПДВ
дин:

Јед.
цена

саПДВ
дин.

•

-Укупна_
цена без..

П'4В ~
дин

•

Укупна
цена са. : П'48

- _дин .
• .

Назив
•произеођаvа

добара,

, ознака'добра

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Ycul•ивач
усис=

i
Опи~•

за суво и моиро
вање

ком 10

1
Усие
nрљ`.
и на
по из•ору,
при о
одво~ни
више
само
функ
унив 

ге

ТехгЈичке

вач за уклањање nрашине,
вштине и течности - унутра
ољу. Мокро и суво усисавање

функција дувања
•учивањем усисне,цеви на

nрикључак, систем
труких филтера,
чишflење филтера, nромена
ије nодне млазнице,
р

зална млазница, млазница за

ка кате истике:

Макс
Макс
т6аг,
Тежи
7,5l~
Hued
скла"д
70,9
Мре
3anp
дужt
Пре
Оnци°ј
ДА,
Сис
АА, ~
Коли
3600
више

мална улазна снага: 1400 W,
мални подпритисак: 210

а (сnреман за ynompe6y)-мах.:
,
вучног притиска (К-фактор у
са RL2006/42/EG=2.0 dB(A)):

и наnон: 230/1-/50 V/Hz,
мина резервоара: 201,
а усисног црева: 2,5 т,

• ик црева: 32 тт,
мокрог и сувог усисавања:

'
'i м вишенаменских филтера:

на усисаног ваздуха:
min,
труки систем филтрирања:
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Комбинација филтер epefie и
главног филтера представљајош
eefiu стеnен реэултата
филтрирања,
Држач усисног црева:
Практично складиштење целог
усисивача, yкrbyчyjyfiu варио дизну
за nод,
Помоfiни држач:
Са интвгрисаним помоРiним
држачвм, прибор (усисна цев,
универзални наставак за под и
наставак за фуге) је увек при руци
и складиштен максимално уредно,
ФункциЈа издувавања:
Практична функција за
издувавање/дување noeefiaea
примењиву nовршину усисавања.
На мвстима где усисавање није
могуfiе unu nреnоручљиво,
чишбење се може обавити
једноставном nроменом усисног
црева. За nромвну на функцију
издувавања/дувања, једноставно
убаците усино црвво у отвор на
задњем двлу усисивача,
Универзални nрикључак:
За разне задатке чишРiења
Наставак за чишFiење nода
Дизајниран за равне поершине и
тепихе, ширина 260 тт.

Рвферентно добро: Усисивач за
суво и мокро усисавање "ST1HL"
модел — SE62 или 'bдговарајуби"
ucmux unu бољих техничких
карактеристика.

2

Усисивач за суво и моиро
усисавање

Onuc:

ком 5

Универэални усисивач за
профвсионалну употребу. Са
вишеструким филтер системом,
интегрисаном кутијом за прибор и
држачем за усисно црвво.
Мокро/суво оnције усисавања,
самочишFiење филтера, филтер
epefia, точкови са эакључавањем,
ручка од нерfјајуРiег челика са
брзопуштајуfiом споЈницом.

Техничке каркатеристике:

Максимална улазна снага: 1500 W,
Максимални nодnритисак: 230
mbar,
Тежина (спреман за ynompe6y)-мах.:
10 kg,
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Нако
при
чиш
одвј) 
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Комбјнација
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фил~►рирања,
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За уд
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Брза
Ста
омог
nрш 
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Диза~
тепјл

Реф
суво'
моде
ucmu
кара

звучног притиска (К-фактор у
у са RL2006/42/EG=2.0 dB(A)):
(А),
ни наnон: 230/1-/50 V/Hz,

резервоара: 301,
усисног црева: 3 т,

ик црева: 32 тт,
а мокрог и сувог усисавања:

i
ем вишенаменских филтера:

ина усисаног ваздуха:

наменски алат за под:
вим алатом за све намене,
чите врсте подова могу брзо
ељно да се очисте,

ење филтера:
закључавања усисног улаза,

иском на оnеративно дугме,
ење фиптер епемента се

брзо и аутоматски,
4струки систем филтрирања:

филтер вребе и
филтера представља још

~Cmeneн резултата

точкови са кочницом:
бно маневрисање. Са паркинг

цом безбедно закrbучајте
ве током употребе,
nојница:

дардна брза сnојница
fiaea вкспресно
учивање црева на дршци,
а цев од нерfјајуfiег челика:
иран за равне површине и
е, ширина 260 тт.

I ентно добро: Усисивач за
мокро усисавање "ST1HL"
- SE122 unu 'bдгoeapajyFiu"
unu бољих техничких

теристика.

3•

Нас
усисивач
уси

Техничке

і  I I авак за чишfiење лода за
са суео и мокро

Iгеањв

каркатеристике:

,

ком 5 ~
i

Користи
тепи~е,
Шири
При"

Рефе
чишfi
мокр
SE62
бољи~С

се за равне nовршине и

а: 260 тт,
учак-пречник: т36тт,

ентно добро: Наставак за
ње лода за усисивач за суво и
усисавање "ST1HL"модел-

или 'bдговарајуfiи" ucmux unu
техничких карактеристика.
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4.

Наставаи за чишћвњв nода за
усисиеач са суво и мокро
усисавање

Техничке каркатеристике:

ком 4

Користи се за равне површине и
тепихе,
Ширина: 260 тт,
Прикључак — пречник: З6 тт,

Рефврентно добро: Наставак за
чишбење пода за усисивач за суво и
мокро усисавање "STlHL"модел —
SE122 или "одговарајуби" истих
или бољих техничких
карактеристика.

5.

Филтрациона epefia за усисивач
за суео и мокро усисаеањв

Техничке каркатеристике:

nаковање 20
Јак, нвподврив памук,
1 паковање садржи 5 кесица.

Референтно добро: Филтрациона
врвба за усисивач за суво и мокро
усисавање "ST1HL"модел — SE62
или "одговарајуби" истих или
бољих техничких карактеристика.

6.

Филтрациона epefia за усисивач
за суео и мокро усисавањв

Техничке каркатеристике:

паковање 5

Јак, неподерив памук,
Кесица поседује затварач за
прашину,
1 паковање садржи 5 кесица.

Референтно добро: Филтрациона
вреба за усисивач за суво и мокро
усисавање "ST1HL"модел — SE122
или "одговарајуби" истих или
бољих техничких карактеристика.

~

Ауто свт усисивач са суео и
мокро усисавање

Техничке каркатеристике: ком 2
Намењен за чишбење различитих
површина у возилима,
Млаэница: 300 тт,
Четкица на усису,
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Мла
мла~ница.

Рвферентно
усис'ивач
"STlHL"модел
"bдг
тех

ница са четком и гумена

добро: Ауто сет за
за суво и мокро усисавање

— SE62 или
eapajyfiu" истих или бољих
ичких карактеристика.

i

I

в

Уси 'но
и мокро

1
Техначке

црвео за усисиеач са суео
усисавањв

каркатеристике:

ком 5
Усие'іо
елекричне
Дим

Референтно
за ус,исивач
усисавање
или 'одговарајуТiи"
бољ

i

црево са адаnтером за
алате• ,

нэије: 32 тт х 3,5 тт.

добро: Усисно црево
за суво и мокро
"ST1HL"модел — SE62

истих или
х техничких карактеристика.

9

1
Комnлет

ТехЈичке

за мокро усисаеањв

ка ' кате . истике:

ком 2

i
За , 

І

млазг~ица
nодо
крив~
nлем

Рефе
за ус
усиса
SE122
или бољих
караiгтеристика.

ањање течности, усисна
за мокро усисавање

а, гумирана млаэница са
цееи, филтер од

нитог челика.

ентно добро: Усисно црево
сивач за суво и мокро
ање "ST1HL"модел— SE62 и
или 'bдzoeapajyfiu" истих

техничких

Табел 1 Iа

~ УКУ ̀ но
(збир

понУЋЕнА цЕнА без пдв динара
колоне бр. 7)

11 УКУПАн ИЗНОС ПДв динара
1
1 ~

111 уКУП
(ред.

О ПОНУЋЕНА. ЦЕНА са ПДв
јбр.l+ред.бр.11) динара ~

1
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Табела 2

F. - -
бр,'_

- Назив"добра - ~ -
-,

=

Ј:М. '-
-

Коли
чина:

,

;lед. .: .
цена

без ПДВ ,
дин.

Јед:_
цена- -

:̀ ., ;,

ди н.

' Укупна" .. '-цена без
ПДВ ._

. ...дин -

Уку"пна
цена са'"

jjpg_
дин =

.

У. =. Wазив
,произвођача.-.

.ознака добра._;

(1) _. (2)
(3) (4) (5) (6)

(7) ($) (9)

~.

Усисивач за суво и мокро
усисаеање

Onuc:

ком 5

Усисивач за уклањање прашине,
nрљавштине и течности — унутра
и напољу. Мокро и суво усисавање
no избору, функција дувања
прикључивањем усисне цеви на
одводни nрикључак, систем
вишвструких филтера,
самоочишhење филтера, nромена
функције подне млазнице, .
универзална млаэница, млазница за
фуге.

Техничке каркатеристике:

Максимална улазна снага: 1400 W,
Максимални nодпритисак: 210
mbar,
Тежина (сnреман за ynompe6y)-мах.:
7,5 kg,
Ниво звучног притиска (К-фактор у
складу са RL2006/42/EG=2.0 dB(A)):
70,9 dB(A),
Мрежни наhон: 230/1-/50 V/Hz,
Запремина резервоара: 201,
Дужина усисног црева: 2, 5 т,
Пречник црева: 32 тт,
Оnција мокрог и сувог усисавања:
ДА,
Систем вишенаменских филтера:
ДА,
Количина усисаног ваздуха:
36001/min,
Вишеструки систем филтрирања:
Комбинација филтер epefie и
главног филтера представљајош
вefiu стеnен резултата
филтрирања,
Држач усисног црева:
Практично складиштење целог
усисивача, укључујуfiи варио дизну
за под,
Помоfiни држач:
Са интегрисаним помоfiним
држачем, прибор (усисна цев,

Страна 40 од 77



Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0114/2019

униеэрзални
насл,авак
и скi
Фуни
Пра~
изду
npu ~ 'ењиву
На м
могу
чиијјlење
једн1
црев
изду
убац
зад►~ем
Унив
За р
Нас '
Диза
men~i

PeфIG
суво
моде
ucmii
кар i

наставак за nод и
за фуге) јв уввк при руци

адиштен максимално уредно,
ија издувавања:
ична функција за

авање/дување noвefiaea
nовршину усисавања.
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. За nромену на функцију
авања/дувања, јвдноставно
те усино црево у отвор на

делу усисивача,
рзални прикључак:
ане задаткв чишбења ,
авак за чишflвњв пода
ниран за равне nовршине и
в, ширина 260 тт.

рентно добро: Усисивач за
' мокро усисавање "ST1HL"

— SE62 или 'bдговарајуби"
или бољих техничких

твристика.

;
i

;

;

~
;
i
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Нас I1

усис
ycuc

Tex~i'

авак за чишћвњв пода за
вач са суво и мокро
вањв

чке ка кате истике:

ком 5
Kopu
menu,
Шир
При

Рефе
чиші?'
мокр
SE62
бољи

I ти св за равнв површине и
е,
а: 260 тт,
учак — nрвчник: 36 тт,

внтно добро: Наставак за
њв пода за усисивач за суво и
усисавање "ST1HL"модел—

unu 'bдговарајуРiи" истих или
твхничких карактвристика.

3

Фип
за су 

Твхн

рациона epeћa за усисиеач
о и мокро усисаеање

чке ка ' кате истике:

nакова
ње 25

~Јак, )
1 nакгвање

Рефе
epefia
усиса:ање
или '
бољи

подерив nамук,
садржи 5 кесица.

. внтно добро: Филтрациона
за усисивач за суво и мокро

"ST1HL"модел—SE62
. дговарајуfiи" истих или

твхничких карактвристика.
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Усисивач за суво и мокро
усисавање

Onuc:

Чниверзални усисивач за
професионалну употребу. Са
вишеструким филтер системом,
интегрисаном кутијом за прибор и
држачем за усисно црево.
Мокро/суво опције усисавања,
самочишбење филтера, филтер
epefia, точкови са закључавањем,
ручка од нерfјајуfiег челика са
брзоnуштајуflом спојницом.

Техничке каркатеристике:

Максимална улаэна снага: 1500 W,
Максимални nодпритисак: 230
mbar,
Тежина (сnреман за ynompe6y)-мах.:
10 kg,
Ниво звучног nритиска (К-фактор у
складу са RL2006/42/EG=2.0 dB(A)):

4,

62 dB(A),
Мрежни наnон: 230/1 /50 V/Hz,
Заnремина резервоара: 301,
Дужина усисног црева: 3 т,
Пречник црева: 32 тт,
Оnција мокрог и сувог усисавања:

ком 1

дА,
Систем вишенаменских филтера:
дА,
Количина усисаног ваздуха:
37001/min,
Вишенаменски алат за nод:
Са новим алатом за све намене,
различите врсте nодова могу брзо
и темељно да се очисте,
Чишfiење филтера:
Након закључавања усисног улаза,
nритиском на оnеративно дугме,
чишбење филтер елемента се
одвија брзо и аутоматски,
Вишеструки систем фиптрирања:
Комбинација фиптер epeFie и
главног филтера nредстављајош
eefiu степен резултата
филтрирања,
Окретни точкови са кочницом:
За удобно маневрисање. Са nаркинг
кочницом безбедно закључајте
точкове током употребе,
Брза спојница:
Стандардна брза сnојница
омогуfiава експресно
прикључивање црева на дршци,
Усисна цев од нерђајуfiег чепика:
Дизајниран за равне nовршине и
menuxe, ширина 260 тт.
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чке каркатвристикв:

се за равнв површинв и

I на: 260 тт,
.учак - првчник: тЗб тт,

рентно добро: Наставак за
ење пода за усисивач за суво и
' усисавање "ST1HL"модел -

или "одговарајући" истих
ољих твхничких
твристика.

ком 1

КориFти
твпг~хе,
Шир
При

Реф;
чиш
мокр
SE1.2
или :
кара'

6.

Фил
за с1ао

Техн

рациона epefia за усисивач
и мокро усисавање

чке ка кате истике:

пакова
њв 8

Јак, јеподерив
Кесthа
npaui
1 na%'

Рвф
врећ4
усис
или
бољ. 

памук,
поседује затварач за

ну,
вањв садржи 5 кесица.

внтно добро: Филтрациона "
за усисивач за суво и мокро

вање "ST1HL"модел - SE122
'одговарајуfiи" истих или

техничких карактвристика.

Табела 2/а

~
УКУП
(збир

НО ПОНУЋЕНА ЦЕНА без ПДВ динара
колоне бр. 7) .

;11 УКУПАН ИЗнОС ПДв динара

111 уКУ I
(редl

НО ПОНУЋЕНА ЦЕНА са ПДВ
бр.l+ред.бр.11) динара . i
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Табела 3

Р
бр.

-
~ Називдобра`~ • -.

_ • -
Ј..М..

.

-

Коли
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Јед: .
. цена'
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Јед:...
цена.

ПДВ
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Укупна :
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дин

Укупна
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Назив -
: произвоfјача

~ добара,- :

ознака добра

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

($). (9)

• 
1

Усисиеач за суво U морко
усисаеање
Техничке каркатеристике:

ком 1

Чишбење филтера притиском на
дугме,
Налајање: 230V/50Hz,
Снага: 1380W,
Вакуум:25.4kРа,
Проток еаздуха: 74 Usec,
Запремина посуде: 351,
Маса 10.2 kg.

Референтно добро: Усисивач за
суво и морко усисавање
"KARCHER'; модел NT35/1АР или
"одговарајуfiи" истих или бољих
техничких карактеристика.

2•

Ручни акумулаторски усисивач

Техничке каркатеристике:

ком 2

Наnон акумулатора: 18 V,
Маса без акумулатора: 1,3 kg,
Запремина посуде: 0,71,
Површина филтера: 55 ст2,
Макс. брзина nротока ваздуха
(турбина): 101/sec,
Макс. nодnритисак (турбина):
60 mbar,
Време рада: 18 V, 7 min/Ah,

Поред наведених карактеристика,
nаковање мора садржати:

Млазница за под,
Гиnка продужна цев,
Млаэница за nроцепе,
2 х усисне цееи,
Батерија u nуњач за усисивач.

Референтно добро: Ручни
акумулаторски усисивач "Bosch';
модел GAS 18V 1 Professional, или

• "одговарајуfiи" истих или бољих
техничких карактеристика.

Страна 44 од 77



ЈП,у Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0114/2019

3
Флеkсибилно
о 50
ТТХ~55
Biemmedue':

I

црево црне боје
тт за индустријски усисивач

npouaeofjaчa 'ВМ2 т 10

4.
Пол
инд~
npo

есте за
т

Р ски ф Рилте 
ријски усисивач ТТХ55

,звоfјача'ВМ2Biemmedue':
ком 1

5 
•

Метални
о 50
ТТХ55
Biemmedue':

редуцир са о 70 тт на
јтт за индустријски усисивач

nроизвоfјача 'ВМ2 ком 1

б.
Закривљена
индустријски
про & 

усисна цев т 50 тт за
усисивач ТТХ55

авођача 'ВМ2 Biemmedue' :
ком 1

7.

I
уска'цев
инду
npo r

за усисавање р 50 тт за
тријски усисивач ТТХ55
вођача "ВМ2 Biemmedue':

ком 1

i

1

8

II
Подеi
npu
инду
прои 

ива nanyчa са четкама,
учак ro 50 тт за
тријски усисивач ТТХ55
воfјача "ВМ2 Biemmedue':

ком 2

I

1
УКУПНО
(збир

ПОНУЋЕНА ЦЕНА без ПДВ динара
колоне бр. 7)

~
;

11 УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара

111
уКУПНО
(релЈ,

ПОНУЋЕНА ЦЕНА са ПДВ
бр.l+ред.бр.11) динара
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Табела 4

R.,
-̀ бр. _ ~ . - Назив добра; - _ Ј.М. .

- -
Коли : ..

. чина -

Јед.
- цена
без.ПД8

дин.
.

Јед:.
. цена

с'а

дин: .

Укупна.
цена

. 
 бвз "

... ./7pg;_
.дин .

Укупна .
цена са

`прВ -
дин -:

Назив . .:.- .
. _произвођача

добара,- -  - ~ :iиодел, .- •ознака добра,

(
1)

(2)
(3) (4) (5) (б) (7)

($) (9)

~.

Усисивач за суво и мокро
усисаеање

Опис:

ком 9

Усисивач за уклањање прашине,
прљавштине и течности - унутра
и напољу. Мокро и суво усисавање
по избору, функција дувања
прикључивањем усисне цеви на
одводни прикључак, систем
вишеструких филтера,
самоочишfiење филтера, nромена
функције nодне млазнице,
универзална млазница, млазница за
фуге.

Техничке каркапiеристике:

Максимална улаэна снага: 1400 W,
Максимални nодnритисак: 210
mbar,
Тежина (сnреман за ynompe6y)-мах.:
7, 5 kg,
Ниво звучног притиска (К-фактор у
складу са RL2006/42/EG=2.0 dB(A)):
70,s дВ(А),
Мрежни наnон: 230/1-/50 V/Hz,
Заnремина резервоара: 201,
Дужина усисног црева: 2,5 т,
Пречник црева: 32 тт,
Оnција мокрог и сувог усисавања:
дА,
Систем вишенаменских филтера:
дА,
Количина усисаног ваздуха:
3600 I/мјп,
Вишеструки систем филтрирања:
Комбинација филтер вребе и
главног филтера nредстављајош
eefiu стеnен резултата
филтрирања,
Држач усисног црева:
Практично складиштење целог
усисивача; укључуЈуflи варио дизну
за под,
Помоfiни држач:
Са интегрисаним nомоhним
држачем, npu6op (усисна цев,
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уни
нас'
и сјфадишмен
Фугі 
Праiстична
изд авање/дување
npu'
На
мог'fie
чиш
једноставном
цреба.
изду
y6alиme
задњем
Универзални
За р~зне
Наставак
Диэа~{ниран
menLfxe,

Реф~рентно
суво
модел
ucmwc
кара 

ерзални наставак за nод и
авак за фуге) је увек npu руци

максимално уредно,
ција издувавања:

функција за
nовебава

ењиву површину усисавања.
fестима где усисавање није

или nреnоручљиво,
ење се може обавити

променом усисног
За nромену на функцију

авања/дувања, једноставно
усино црево у отвор на

делу,усисивача,
прикључак:

эадатке чишfiења
за чишfiење пода
за равне површине и

ширина 260 тт.
I

добро: Усисивач за
и мокро усисавање "ST1HL"

— SE62 или "одговарајуfiи"
или бољих техничких

теристика.

I

2'

1I
Нас
ycuc
усис

ТехЈЈ

авак за чишfiвње пода за
вач са суео и моиро
вањв

чке ка . кате . истике:

ком 1
Kopu
menbe,
Шир
Прикl~учак

Рефе~ентно
чишбење
мокро
SE62
бољих

ти се за равне nовршине и

~+а: 260 тт,
— пречник: 36 тт,

добро: Наставак за
nода за усисивач за суво и

усисавање "ST1HL"модел —
или "одговарајуfiи" ucmux или
техничких карактеристика.

3

Филгfрациона
за суво

ТехнGчке

1
epefia за усисивач

и мокро усисавање

ка кате истике:

пакова
ње

3

1
~

~

'

Јак,гј
1 nar~

•Референтно
epefial
усисаеање
или
бољиr

I

nодерив памук,
, вање садржи 5 кесица,

добро: Филтрациона
за усисивач за суво и мокро

"ST1HL" модел — SE62
"oдzoeapajyfiu" истих или

техничких карактеристика.
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4.

Ауто свт усисиеач са суео и
мокро усисаеањв

Техничке каркатеристике:

ком 1

Намењен за чишfiење различитих
nовршина у возипима,
Млазница: 300 тт,
Четкица на усису,
Млазница са четком и гумена
млазница.

Рвфврентно добро: Ауто сет за
усисивач за суво и мокро усисавање
"ST1HL"модел — SE62 или
"одговарајући" истих или бољих
техничких карактеристика.

5

Усисно црвео за усисивач са суво
и мокро усисавањв

Твхничке каркатвристике:

ком 1
Усисно црвво са адаптвром за
епектричне алате,
Димвнзије: а 32 тт х 3, 5 тт.

Рефврвнтно добро: Усисно црвво
за усисивач за суво и мокро
усисавањв "ST1HL"модел — SE62
или "одговарајуби" истих или
бољих техничких карактвристика.

б.

Усисивач за суво и мокро
усисаеањв

Опис:

ком 1

Универзални усисивач за
професионалну употребу. Са
вишеструким филтер системом,
интвгрисаном кутијом за прибор и
држачвм за усисно црвво.
Мокро/суво опције усисавања,
самочишбењв фиптера, филтер
вpefia, точкови са закључавањвм,
ручка од нерђајућег челика са
брзоnуштајуfiом сnојницом.

Техничке каркатвристике:

Максимална улазна снага: 1500 W,
Максимапни подпритисак: 230
mbar,
Тежина (спреман за уnотрвбу)-мах.:
10 kg,
Ниво звучног притиска (К-фактор у
скпаду са RL2006i42/Ес=2.0 dB(A)):
62 dB(A),
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Мр~ ни наnон: 230/1 /50 V/Hz, ;
Зап' емина резервоара: 301, ~
Дуж
Пре
Оnц

на усисног црева: 3 т,
ник црева: 32 тт,
ја мокрог и сувог усисавања:

1

ДА,
Сис І ем вишенаменских филтера:
Дд,
Кол чина усисаног ваздуха:
370i 1/min,
BuuJ наменски алат за под:
Са н вим алатом за све намене,
разл чите врсте подова могу брзо
и т'мељно да се очисте,
Чишfiење филтера:
Накс аакључавања усисног улаэа,
npu' иском на оперативно дугме,
чиш ење филтер елемента се
одвL а брзо и аутоматски,
Виш струки систем филтрирања:
Ком инација филтер epeћe и
гла ог филтера представљајош
веfiистепен резултата
филir~рирања,
Окрfпни точкови са кочницом:
За у обно маневрисање. Са nаркинг
коч~ цом безбедно закључајте
точi ве током употребе, '
брза спојница:
Ста ~ дардна брза спојница
омог fiава ексnресно
при учивање црева на дршци,
Усис а цев од нepfjajyfieг челика:
Диза~~~ іиран за равне површине и
menil;xe, ширина 260 тт.

Рефб
суво

ентно добро: Усисивач за
4б мокро усисавање "ST1HL"

моде' — SE122 или "одговарајуFiи"
ucmux или бољих техничких
каракlnеристика.

Наставак за чишfiвње пода за
усисивач са суво и мокро
усисавањвI

Техн[.,чке каркатеристике:
1

Кори ~nu се за равне nовршине и
тепЈ?'е,

7. Ши иНа: 260 тт, ком 1
Прикључак — првчник: о36 тт,

1 i
Рефе!
чишfi 

ентно добро: Наставак за
ње nода за усисивач за суво и

I

мокрР усисавање "ST1HL"модел —
SE12~ или "oдzoeapajyfiu" ucmux
или б љих техничких
карак еристика.
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8.

Фиптрациона врвба за усисивач
за суео и мокро усисаеањв
Техничке каркатеристикв:

nаковање 2

Јак, неnодерив nамук,
Кесица поседује затварач за
nрашину,
1 nаковање садржи 5 кесица.
Референтно добро: Филтрациона
вреба за усисивач за суво и мокро
усисавање "ST1HL"модвл - SE122
или 'bдговаргјуби" истих или
6ољих техничких карактеристика.

9'

Комплвт за мокро усисаеањв за
за усисиеач за суво и мокро
усисаеање
Техничкв каркатвристике:

ком 1

Комnлвт за уклањање твчности,
Усисна млазница за мокро
усисавање подова,
Гумирана млазница са кривом цеви,
Филтер од племенитог челика.
Рефервнтно добро: Комnлет за
мокро усисавање за усисивач за
суво и мокро усисавање "ST1HL"
модел - SE122 или 'bдговарајуби"
ucmux или 6ољих техничких
карактеристика.

Табела 4/а

~ УКУПНО ПОНУЋЕНА ЦЕНА без ПДв динара
(збир колоне бр. 7)

11 УКУПАн И3нОС ПДв динара

УКУПНО ПОНУЋЕНА ЦЕНА са ПДв
(ред. бр.l+ред.бр.11) динара

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: Табела 1/а + Табела 2/а + Табела 3/а + Табела 4/а:

А
УКУПНА вРЕДНОСт ПОНУДЕ без ПДв динара
(Збир редова 1 из Табеле бр.1/а, Табеле бр.2/а, Табеле
бр.3/а и табеле бр.4/а)

6
УКУПАн ИЗнОС ПДв динара
(Збир редова 11 из Табеле бр.1/а, Табеле бр.2/а, Табеле
бр.3/а и Табеле бр.4/а)

в vкvпнд вРЕдност понvдЕ са пдв (А + Б)

Место и датум:
М.П.

ПонуFјач:

Напомена: Укопико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписујв и овврава
Носилац посла. Уколико понуFјач подноси понуду са подизвоFјачем овај образац потписујв и
оверава печатом понуfјач
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Упут

Пону

тво за попуњавање Обрасца структуре цене

ач треба да попуни Образац структуре цене на следеfiи начин:
колону (5) уписати колико износи јединична цена без ПДв за понуђено добро;

у колону (б) уписати колико износи јединична цена са ПДВ за понуfјено добро;
I колону (7) уписати колико износи вредност без ПДВ на тој позицији и то тако што
е помножити јединичну цену без ПДВ (наведена у колони 5), са траженом

~ оличином (наведена у колони 4);

~ колону (8) уписати колико износи вредност са ПДВ на тој позицији и то тако што
е помножити јединичну цену са ПДВ (наведена у колони 6) са траженом количином

(наведена у колони 4);
- ' колону (9) уписати назив произвођача добара, модел и ознаку добра на ој

озицији;
- ~ ред бр. 1- уписује се укупна вредност за све позиције без ПДВ (збир колоне р.

_ ~ ) ред бр. 11- уписује се укупан износ ПДВ;
- ред бр. 111- уписује се укупна вредност за све позиције са ПДВ (ред бр. 1+ ред р

)~

~

РЕКАПИТУЛАЦИЈИ:
у ред А- уписује се укупна вредност понуде без ПДВ (Збир редова 1 из Табеле
бр. 1/а, Табеле бр.2/а, Табеле бр.3/а и Табеле бр.4/а);
у ред Б- уписује се укупан износ ПДВ (Збир редова l/ из Табеле бр. 1/а, Табеле
бр.2/а, Табеле бр.3/а и Табеле бр.4/а);
у ред В- уписује се укупна вредност понуде са ПДВ (ред А+ ред 6 из табеле
РЕкАпитvлациЈА)

а место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања
обрасца структуре цене;
на место предвиfјено за печат и потпис понуFјач печатом оверава и потписује
о~бразац структуре цене. I
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ОБРАЗАЦ број 3.

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

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношfiу потврТјује да је Понуду број
 за јавну набавку добара "Индустријски усисивачи и опрема за чишfiење",
број ЈН/2100/0114/2019, Наручиоца Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд
- Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиТiа број
1, 31250 Бајина Башта, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталујавних
набавки и интернет страници Наручиоца дана . године, поднео независно,
без договора са другим понуFјачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат је да fle сходно члану 1 68.став 1 .тачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

Датум: Понуfјач
М.П.

Напомена:
Уколико заједничку понуду подноси група лонуТјача Изјава се доставља за сваког члана групе
понуfјача. Изјава мора бити лопуњена, потписана од стране овпашfiеног лица за заступањв
понуfјача из групе понуfјача и оверена печатом.
У случају да понуfјач подноси понуду са подизвођачем, Изјава св доставља за понуFјача и сваког
подизвоFјача. Изјава мора бити полуњена, потписана и оверена од стране овлашfiеног лица за
заступање понуfјача/подизвођача и оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај образац колирати у потребном броју примерака.
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На ос
14/15

којом I

број Ј
радУ,
обављ

ОБРАЗАЦ број 4.

iову члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС` бр.124/2012,
и 68/15) као понуFјач дајем:

ИЗЈАВУ

зричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број'
за јавну набавку добара "Индустријски усисивачи и опрема за чишТiење",

/2100/0114/2019, поштовали обавезе које произилазе из важеFiих прописа о заштити на
ап'ошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану
ња делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Напомена:
Уколикс

Датум: ПонуТјач
М.П.

заједничку понуду подноси група понуfјача Изјава св доставља за сваког члана групе понуђача.
Изјава nbopa бити попуњена, потписана од странв овлашflеног лица за заступање понуfјача uI групе
noнyfja~ia и оверена печатом.

I
У случ ју да понуfјач подноси понуду са подизвоfјачем, Изјава св доставља за понуFјача и сваког
подизво1fјача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашfiеног лица за ;
заступање, понуРјача/подизвоfјача и оверена печатом. ;
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ број 5.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара: "Индустријски усисивачи и опрема за чишfiење",
број ЈН/2100/0114/2019

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

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 динара

 динара

Укупни трошкови без ПДВ

ПДВ

Укупни трошкови са ПДВ

 динара

 динара

 динара

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

Датум: Понуfјач
М.П.

Напомена:
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове
и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају
-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуfјач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службвни гласник РС`;
бр.124/12, 14/15 и 68/15)
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, Наручилац није дужан да му надокнади
трошкове и у Законом прописаном случају
-Укблико група понуђача подноси аајвдничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац
посла. Уколико понуFјач подноси понуду са подиавоfјачем овај образац потписује и оверава печатом
понуfјач.
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за

ПРИЛОГ број 1.

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ј
авнУ набавкУ дОбара: "Индустријски усисивачи и опрема за чишnење",

број ЈН/2100/0114/2019
На ос' овУ члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС' бр. 124/2012, 14/15, 68/15)
саста и део заједничке понуде је споразум којим се понУFјачи из групе меfјУсобно и према .
наруч%оцУ обавезујУ на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

II ,

ПОД~►ТАК О НАЗИВ И СЕДVIШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЋАЧА

1. ЧланУ
посла,
понудУ
понУ1јача

групе који Tie бити носилац
односно који fie поднети
и који fie засryпати групУ

пред наручиоцем;

2. Оп
из г
Угово 

с послова сваког од понУђача
Упе понУfјача у извршењУ
а:

, 1
3.ДрУ I~ о:

1
~

;
;
1

i

Потпи одговорног лица члана групе понуРјача:

1
Потп одговорног лица члана групе понуfјача:

1

м. П.

м. п.
Датум'

Напом'?на:
~ 

У случајІ подношвња Зајвдничке понуде попунити, потписати, оверити и доставити овај Об•азац, а
ако не п~ гу сви подаци ;да стану у овај Образац доставити потписан и овврен Споразум у складу са ј
Закономі о јавним набавкама и овом Конурсном документацијом, а који обаввзно 'садржи под~ткв из i
Обрасц (Прилог 9).

Страна 55 од 77



ЈП „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација Јн/2100/0114/2019

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,
111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришiења
јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  
(назив и седиште ПонуТјача)
мАтични БРоЈ дУЖниКА (понуfјача):  
тЕкvЋи РАчvн дvжникА (понуТјача):  
ПИБ ДУЖНИКА (Понуfјача):  

и здаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

за ЈН/2100/0114/2019
"Индустријски усисивачи и опрема за чишТiење"

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

Предајемо вам бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права
протеста и наплатива на први позив, за јавну набавку број Јн/2100/0114/2019 - "Индустријски
усисивачи и опрема за чишТiење".
Овлашiујемо Повериоца, да предату меницу број  (уписати
серијски број менице) може попунити на износ од динара (минимално 10% од
вредности наше понуде без ПДВ), за озбиљност понуде са роком важења  дана
(ynucamu број дана,мин.30 дана) дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални
продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашfiења за исти број дана.
Истовремено Овлашflујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 
динара (минимално 10% од вредности наше понуде без ПДВ), и да безусловно и неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудски у складу са важеfiим прописима извршити наплату са
свих рачуна Дужника  .  (унети
одговарајуће податке дужника - издаваоца менице - назив, место и адресу) код банке,, а у
корист повериоца 
Овлашiујемо банке код којих имамо рачуне за 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.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашiења, на састављање приговора на
эадужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
меница је важеfiа и у случају да доТје до промене лица овлашiеног за заступање Дужника,
статусних промена илии оснивања нових правних субјеката од стране дужника. меница је
потписана од стране овлашiеног лица за заступање Дужника  
(унети име и првзиме овлашћеног лица).
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Ово менично писмо-овлашfiење сачињеноје у 2 (два) истоветна примерка, од којихје
примеоак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Условi
1.

2.

Издавалац менице

(један)

i меничне обавезе: '
Уколико као понуђач у поступку јавне набавке након истека рока за подношење понуда
повучемо, изменимо или одустанемо од своје понуде у року њене важности (опције
понуде)
Уколико као изабрани понуFјач не потпишемо уговор са наручиоцем у року дефинисаном
позивом за потписивање уговора или не обезбедимо или одбијемо да обезбедимо
средство финансијског обезбеFјења у року дефинисаном у конкурсној документацији.

Датум: Понуfјач:
М.П.

Прило

.

1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност!
понуде
фотокопију важеТiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање ~
новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке
фотокопију ОП обрасца

оказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
ахтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију'
енице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења НБС). i

1Иенично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у океиру
понуде.

Страна 57 од 77



ЈП ,,Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
конкурсна документација ЈН/2100/0114/2019

ПРИЛОГ број 3.

на основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр.
16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01103 Уст. Повеља, Сл.лист РС
80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 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 ce у понуди)

дvжник:  
(назив и седиште Понуђача)
мАтични 6FOJ дУЖникА (понуђача):  
тЕкvЋи РАчvн дvжникА (понуђача):  
пиБ дУЖникА (понуfјача):  

и здаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

за Ј Н/2100/0114/2019
"Индустријски усисивачи и опрема за чишfiење"

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

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, без
права протеста и наплатива на први позив, серијски бр. (уписати серијски
број) као средство финансијског обезбеfјења и овлашfiујемо Јавно предузеfiе „Електроприведа
Србије" Београд, Балканска 13. - Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, као Повериоца, да предату меницу може
попунити до максималног износа од   динара (минимално 10% од уговоренв
вредности без ПДВ), (и словима

по Уговору за "Индустријски усисивачи и опрема за чишnење"
број угвоора од 
Поввриоца) и број од 

динара),
број ЈН/2100/0114/2019,
(заведен код Корисника -

(заведен код дужника)
као средство финансијског обезбеfјења за добро извршења посла уколико
 (назив дужника), као дужник не изврши
уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број (уписати серијски број)
може се поднети на наплату у року доспеfiа утврfјеном Уговором број
  од   године (заведен код Корисника-
Повериоца) и број   од   године (заведен код
дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока важења
уговора с тим да евенryални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење
рока важења менице и меничног овлашfiења, за исти број дана за који fie бити продужен и рок
важења уговора.
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Овла
хидро
Повер
вредн
вансу•
бр. I 1
текуfiе,

Fiyjeмo Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске
лектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 , Бајина Башта, као
оца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од
сти бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и тро~шкова,
ски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текуfiег рачуна Дужника

код   ' Банке, а у корист
рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Банка Интеса.

Мениц- је важеflа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора доi7е до:
промеi~а овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашfiених за располагање
средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, ос м~ ивања
нових iiравних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни прдмет. ;

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

~1МениL је потписана од стране овлашFiеног лица за заступање Дужника
(унети име и презиме овлашfiеног лица).

Ово мI
приме
Место

нично писмо - овлашfiење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
ак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
датум издавања Овлашfiења

Датум: , Понуfјач:
М.П.

(један)

Потпис овлашFiеног лица

Прилоi ј
• једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење

осла
• фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашflених лица за распо iагање

овчаним средствима понуFјача код пословне банке, оверену од стране банке
• отокопију ОП обрасца
• ' оказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија

~ахтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију i
енице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашFiења НБС).
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ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ИСПОРУЦИ ДОБАРА
За јавну набавку број ЈН/2100/0114/2019

"Индустријски усисивачи и опрема за чишfiење"

Датум 

ПРОДАВАЦ: КУПАЦ:

(назив правног лица)

(Адреса правног лица)

ПРИЛОГ број 4.

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

Огранак
"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

трг Душана Јерковиflа број 1
31250 Бајина Башта

Број Уговора/Датум:  
Број налога за набавку/наруџбенице (н3н):  
Место извршене испоруке добара/ Место трошка':  
Објекат:  

А) дЕтАГ6нА спЕциФиКАциЈА доБАРА:

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

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

Предмет уговора одговара траженим техничким карактеристикама.

❑ ДА
❑ нЕ
Предмет уговора нема видљивих оштеFiења
❑ ДА
❑ нЕ

Укупан број позиција из спецификације: Број улаза:
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Навес и позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају
рекламације):

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

услуга извршена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

1
1) у сл чају да се добра односе на веfiи број Места трошка, уз Записник приложити посебну
специ еФ икацију по Месту трошка.

Прода : ац се обавезује да уз фактуру достави и обострано потписани Записник.

ПРОДАВАЦ:

(Име и презиме)

(Потпис)

КУПАЦ: ;

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

(Потпис)

Обаве
набавг~

НАПО!
Овај 3'
доста

а Наручиоца је издавање писменог Налога за набавку без обзира на предмет

ЕНА•
писник се доставља само информативано, што значи да Понуfјачи исти

ају уз Понуду.

Појаш - ења :

1. на ог, за набавку=наруџбеница (излазни документ ка Продавцу, издат на
vг ' вора) о6АвЕзАн пРилог зАписникА.

2. По пис од стране наручиоца на записникује један и тоје nomnuc Одговорног л
за јраћење извршења уговора именованог Решењем. '

З. Пр , давац је дужан да уз фактуру достави и обострано потписани записник.
4. Об, - веза наручиоца је издавање писменог налога за набавку.

не

основу

ца

Страна 61 од 77
i



Jfl „EneKTponpmapega Cp6mje" Eeorpag - OrpaHaK „gp11HcK0 - ilmmcKe XE" Eajima BawTa
KoHKypcHa goKymem-aLimja JH/2100/0114/2019

YrOBOPA

3a Jaeny Ha6amy 6poj JH/2100/0114/2019
yclictieaLni Ii onpema 3a tnnubeibe"

Y cKnady ca damum Modenom yeoeopa u enemeHmuma Hajnoearmuje noHyde 6uhe ealcrbygeH
Yeoeop o jaeHoj Ha6aeuu. 17oHy1aq damu Moden yeoeopa nomnucyje, oeepaea u docmaema y
noHydu.

, YrOBOPHE CTPAHE:

1. Jam° npegyaehe "Enerrponpviapega Cp6wje" Beorpag, BanKaHcKa 13
OrpaHaK "gPV1HCK0-.111/1MCKE Xl4gPOEJ1EKTPAHE" Bajma Baum
Tpr gywaHa JepKoamba 6poj 1, 31250 Bajma Baum
MaTIPIHM 6poj: 20053658
FMB: 103920327
TeKyrim pay H 6poj: 160-797-13
BaHKa: Banca Intesa a Beorpag
Koje 3acTyna (DmaHcvijcKii gliperrop OrpaHKa 3opmqa JOBaH0131011.1, gvinn.eqq., no liyHomohjy
6poj 12.01.47976/1-15 og 24.09.2015. rogiiHe i TionyHe IlyHomohja 6poj 12.01.47951/2-15 og
07.10.2015. rogmHe,
Aare m TeKcTy: Hapritanag/Kynag)

11

2.

2a

2b

113  

Yniiqa 6poj  
MaTviyHt4 6poj:  
FMB:  
TeKyrni paHyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acryna  
(y garbem TeKcTy: ilpogaBat4)

143  

Ynmqa Li 6poj  
MaTIALIHIA 6poj:  
rms.  
TeKyrui paHyH 6poj:  
BaHKa.  
Kora 3acTyna  

(gnats apyne noHyOaqa unu nodu3eo0aq)

113  

Ynmqa Li 6poj  
MaTIALIHL4 6poj:  
nvm.  
TeKybm paLTH 6poj:  
BaHKa•  
Kora 3acTyna  

(iinau apyne noHyOaqa unu nodu3eo4aq)

(y Aarbem TeKcry aajegHo: YroaopHe crpaHe)

aaKrbywne cy y Bajmoj Bawm, aa .rogme cnegerm:

CmpaHa 62 od 77



~ „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башlта
Конкурсна документација ЈН/2100/0114/2019 ;

УГОВОР о КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА

"Индустријски усисивачи и опрема за чишТiење"
ЈН/2100/0114/2019

~

Угово ' не стране констатују :
• да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. 3 кона о'

ја ним набавкама („Сл.гласник РС`, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео'
от орени поступак јавне набавке број ЈН/2100/0114/2019 ради набавке добај$а и то
"И дустријски усисивачи и опрема за чишfiење".

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

• да Понуда Понуfјача, која је заведена код Наручиоца под бројем од'
2019. године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за,

по' ношење понуда и Конкурсне документације; ;
• д~ је Наручилац својом Одлуком о додели уговора број од _

го ~ ине изабрао понуду Понуђача 

ПРЕД ЕТ УГОВОРА
Члан 1. +

Предм'-т овог Уговора о купопродаји (даље: Уговор) је набавка индустријских усисивача и
опрем; за чишfiење, у складу са условима из Конкурсне документације.
Прода=ац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1 .овог члана у,,
уговор'- ном року, на паритету испоручено у месту складишта ЈП ЕПС — Огранак ДЛХЕ, на ;
адресе наведене у чЛану 5, у свему према Понуди Продавца број   од',

године, Обрасцу структуре цене, Конкурсној документацији за предметнјi јавну 1
набавк и Техничкој спецификацији, који као прилози чине саставни део овог Уговора. ;

, 1i

Делимично извршење Уговора ПРодавац ћe у складу са Понудом, Уступити подизвођачУ: !;
 (назив Подизвођача из АПР)
и то: (опис добара), са проtентом
Учешћа у понуди од (бројчано исказани процента) (попуњава ПонУђач).

ПРодавац који је у складу са Понудом, део Уговорених обавеза делимачно Усмупио +I
подизвођачу у потпумостије одговоран Наручиоцу за реализацијУ Уговора.

Г па I он ача за едничко пон ди, одгово на е неог аничено и солида но за изв шење iРУ У~ У Ј Ј У Р 1 Р Р
обавез: по основУ овог Уговора. ;

Члан 2.

Овај Yrh вор и његови прилози сачињени су на српском јеэику.
На овај Уговор примењују се закони Републике Србије, У случају спора меродавно је
Републ'; ке Србије.

1
УГОВО'д

Укупна
(слови

ЕНА ВРЕДНОСТ
Члан 3.

вредност добара из члана I. овог Уговора износи
а:

право

 ) динара без ПДВ-а.

Уговор на вредност из става 1. овог члана увеflава се за порез на додату вредност, у складу
са пропсима Републике Србије.
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У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одреТјени
Конкурсном документацијом.

Цена добара из става 1 .овог члана утврТјена је на паритету ЈП ЕПС — Огранак ДЛХЕ, по
наведеним адресама у члану 5 за испоруку, и обухвата трошкове које Продавац има у вези
испоруке на начин како је реryлисано овим Уговором.

ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАF6Е

Члан 4.
Продавац се обавезује да, по извршеној испоруци добара из члана 1. овог Уговора и
потписивању Записника о извршеној испоруци добара, испостави исправан рачун директно
Купцу, односно Огранку "Дринско — Лимске ХЕ", коме је испорука уговорених добара извршена.
Рачун мора бити достављен најкасније до 05. у месецу за добра испоручена у претходном
месецу, на адресе Наручиоца:
за Табелу 1. 
Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13. Огранак „Дринско - Лимске
хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта,

за Табелv 2.
Јавно предузеflе „Електропривреда.Србије" Београд, Балканска 13. Огранак „Дринско - Лимске
хидроелектране" Бајина Башта - Организациона целина „Лимске-Хидроелектране" Нова
Варош, Трг Војводе Бојовиfiа 4, 31320 Нова Варош,

за Табелv 3.
Јавно предузеflе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Огранак „Дринско - Лимске
хидроелектране" Бајина Башта - Организациона целина ХЕ „Зворник" Зворник, Краља Петра 1
br.40, 15318 Мали Зворник,

за Табелу 4.
Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Огранак „Дринско - Лимске
хидроелектране" Бајина Башта - Организациона целина ХЕ „Електроморава" Чачак,
ул.Господар Јованова бр.24, 32000 Чачак,
са обавезним прилозима и то:
• Записник о извршеној испоруци добара потписан без примедби од стране овлашfiених

представника Наручиоца и Продавца;
• 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.

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 шифрарника и софтверских решења није
мoryfle у самом рачуну навести горе наведени тачан наэив, Продавац је обавезан да уз рачун
достави прилог са упоредним прегледом наэива из рачуна са захтеваним називима из
конкурсне документације и прихваfiене понуде.
Рок плаflања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратеfiом
документацијом на писарници Наручиоца.
Плаflање укупно уговорене цене извршиflе се у динарима, на рачун Продавца број
  који се води код  банке у
целости, након закључења Уговора, испуњења одложног услова и након испоруке предмета
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1

1

1
Уговора и успешно извршеног квалитативног и квантитативног пријема предмета Уговора, у
року до 45 дана од пријема исправног рачуна на писарници Наручиоца.
Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биТiе
реали~оване највише до износа средстава, која fie за ту намену бити ' одобрена у новом,
прогр му пословања ЈП ЕПС за године у којима Fie се плаfiати уговорене обавезе.
Прод вац се обавезује да се приликом испостављања рачуна обавезно позове на број
јавне ' абавке и заводни број Уговора (заводни број код Наручиоца).

РОК И NIECTO ИСПОРУКЕ

I
Члан 5.

Продаац се обавезује да испоруку предметних добара изврши у' року од  
календарских дана од дана пријема Захтева за испоруку од стране Наручиоца - Купца
писано~м
(Попуњава
Испор
минимум
за Табl-лу
за Таб-
за Таб-лу
за Tad-ny

Прода=ац
испору 

за Таб-лу

облику, путем е-maila, на следеfiу е-маил адресу: I 1 
Понуђач).

ка се може вршити у периоду понедељак — петак 07-13 часова, уз
два дана пре испоруке, на следеfiе е-маил адресе:
бр.1. predrag.gavrilovic@eps.rs

претходну

табелу п•себно,

~
најаву,

лу бр.2. nikolina.marinkovic(c~eps.rs
бр.3. mladen.mihailovic@eps.rs ~
бр.3. 1alica.jekic(a~eps.rs

мора, о свом трошку, комплетан обим предметних добара, за сваку
ити на следеfiе адресе Наручиоца:

бр. 1
ЈП ЕП' І
Огран~• к"Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, 31256 Перуnац

за Таб;-лу бр. 2 , I
ЈП ЕП'
ОгранМ
магаци~н

к "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, - Организациона целина ;,Лимске" ХЕ,
у Бистрици 31325

II

за Табо' лу бр. 3 i
Огранi'к
магацин

"Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, - Организациона целина ХЕ „Зворни
у Малом Зворнику 15318 Nlanu Зворник ~

",

за Таблу
i

бр. 4 i
~

РУ, са
'

е пада

во на `

i

Огранак
„Елект'

"Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, - Организациона целина ХЕ
оморава", магацин у Овчар Бањи, 32000 Чачак ј

~ ,П елазр
Продав
добара
Евенту~
на тере
У случа'у
наплату

 1к сво'ине и изика на испо ченим об има ко'а се испо ч' поЈ Р рУ д р 1 рУ У1У
а на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра

у складишта ЈП ЕПС — Огранак ДЛХЕ „Бајина Башта".
лно настала штета приликом транспорта предметних добара до места
Продавца.

да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року, Купац
уговорне казне.

~ овом Угов~
се датум пријема
,

испору

има пр
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КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 6.

Квантитативни пријем
Продавац се обавезује да писаним путем обавеоти Купца о тачном датуму испоруке најмање 2
(два) радна дана пре планираног датума испоруке.
Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број Уговора, у складу са којим се
врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши
транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час npиcneFia испоруке у место
складиштења складиште ЈП ЕПС — Огранак ДЛХЕ, ХЕ ,,Бајина Башта", ПеруFiац, Огранак
"Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, - Организациона целина „Лимске" ХЕ, Огранак "Дринско-
Лимске ХЕ" Бајина Башта, - Организациона целина ХЕ „Зворник" и Огранак "Дринско-Лимске
ХЕ" Бајина Башта, - Организациона целина ХЕ „Електроморава", коме се добро испоручује.
Купацје дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање
добра у периоду понедељак-петак 07-13 часова.
Пријем предмета уговора констатоваТiе 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 оштеfiења
• да ли је уз испоручена добра достављена комплетна npaтeFia 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.

Члан 7.
Квалитативни пријем

Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди
квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима мoryFie, а
најкасније у року од 8 (осам) дана.
Купац може одложити утврFјивање квалитета испорученог добра док му Продавац не достави
исправе које су за ту сврху неопходне, 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 Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три)
дана од дана када је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.
Када се, после извршеног квалитативног пријема, покаже да испоручено добро има неки
скривени недостатак, Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без
одлагања, чим утврди недостатак.
Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и
става 4. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.
Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврFјених
недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од
Продавца;

- да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или
- да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено

добро са недостацима о свом трошку преузме или
- да одбије пријем добра са недостацима.
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У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од
тога, Гродавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру,
претргео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.
Продавац је одговоран за све недостатке и оштеfiења на добрима, која ;су настала и после
преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане). ;
У случ ју неслагања Продавца са извршеним квалитативним пријемом, као и непри атања ,
или oi поравања приговора, контролу извршене испоруке добара извршиfiе не~ависна
лабор торија, одобрена од стране Продавца и Купца. Одлука независне~ лаборатор~iје биfiе
коначн
Одлук независне лабораторије за контролу ни у ком случају не ocno6afja Продавца од;
његов х обавеза и одговорности из овог Уговора. ;
Трошк' ве контроле сноси Продавац.
Уколиfсо пријем предметних добара не буде успешно извршен, Продавац је у обавези да у.
најкра~ ем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди'Стручни радни тим, ,
а док с ти недостаци не отклоне, сматраFiе се да испорука није извршена у року.
Након извршеног пријемног испитивања/квалитатиног пријема (по отклањању евентуалних:
приме4би), Стручни радни тим Купца и представник Продавца састављају и потписују 3аписник,
о прије~nном испитивању/квалитативном пријему. ;

ГАРА тнИ РОК
Члан 8.

За сва добра, наведена у Обрасцу број 2— Образац структуре цене (за Табеле 1., 2. и 3.), поред ;
гаранL4іја које су регулисане важеfiим законским прописима РС и које стандардно дају
произв fјачи, односно продавци, Наручилац није предвидео посебне вахтеве по iiитању
гарантіјјих рокова. i
Прода ац је дужан да о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања ,
гарант ог рока.

СРЕД

Мениц~

Прода
дана о
испору
СФРЈ"
бр. 1 /2
nocna іn

ТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЋЕF6А

Члан 9.

као средство финансиiског обезбеђења за добро извршење посла

ац је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (десет) • ана од
осТраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна, а пре

е, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима ("Ол. лист
; р. 29/78, 39/85, 45/89 — одлука УСЈ и 57/89, "Сл.лист СРЈ" бр. 31/93 и"Сл. лист СЦГ"
03 — Уставна повеља), као средство финансијског обезбеђења за добро извbшење
реда КУпцУ: ;

1) Мен'ицу која је:
• издата са клаузулом „без протеста" и ,,без извештаја" потписана од i

законског заступника или лица по овлашflењу законског заступника, на
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, садржин'и и начину воfјења

; регистра меница и овлашflења („Сл. гласник РС" бр. 56/11 и 80/15) и то ,
' документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са

стране
начин

Страна 67 од 77



ЈП „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0114/2019

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 — овлашћење којим продавац овлашflује купца да може наплатити меницу
на износ од минимум 10 % од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења
минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак
рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашflења, које мора бити издато на основу Закона о меници;

3) овлашfiење којим законски заступник овлашfiује лица за потписивање менице и меничног
овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење не потписује
законски заступник понуТјача;

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

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

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

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

Члан 10.

Достављање средства финансијског обезбеfјења за добро извршење посла из члана 9.
представља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни
услов не испуни.
Уколико се средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла не достави у
остављеном року, сматраfiе се да је Продавац одбио да эакључи Уговор.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ 3AKAWFbEF6A У ИСПОРУЦИ

Члан 11.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи добро у уговореном року и
уговореној динамици, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог
Уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрач.унату на укупну вредност добара.
Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 5.
овог Уговора и износи 0,5°/о укупно уговорене вредности, а највише до 10°/о укупно уговорене
вредности добара, без пореза на додату вредност
Плаfiање уговорне казне, из става 1. овог члана, доспева у року до 45 (четрдесетпет) дана од
дана пријема од стране Продавца, рачуни Купца испостављене по овом основу.
У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (двадесет) дана, Купац има право да
једнострано раскине овај Уговор и од Продавца захтева накнаду штете и измакле добити.

ВИША СИЛА
Члан 12.

Дејство више силе се сматра за случај који ocno6afja од одговорности за извршавање свих или
неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимичмо или потпуно неизвршење
уговорених обавеза,заону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе
уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење
обавеза које је онемоryfiено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.
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Угово~
је у об 
наступ'
силе
силе.
За вре
или ry ,вези д
страна
Уколик

на страна којој је извршавање уговорних обавеза онемоryfiено услед дејства више силе.
эвези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа
зња случаја више силе, писаним путем обавести друry Уговорну страну о настанку више
њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више

ле трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један тI рошак,
итак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време траја њ~ а више сил~е, или у;
:јства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади дуга У оворна~
ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.
' деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране;

Tie се !iдоговорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора —одлагању
испуњ: ња и о томе fle закључити анекс овог Уговора, или Tie се договорити о раскиlду овог;
Уговорi=, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу — ни једна од Уговорних страна не
стиче раво на накнаду било какве штете. I

РАСК

Ако П ~
обавез
конста i
Ако Пр:
од 8 (о

Д УГОВОРА
Члан 13.

одавац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о ро'ку испуњав о своје'
- , или, упркос писмене опомене Купца, крши одредбе овог уговора, Купац има право да i
ује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Продавцу писану опомену. i .
давац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њег,а захтевају, у року
ам) дана по пријему писане опомене, Купац може у року од наредних 5 (пет) дана да

једнос рано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења.
i

У слу :ју раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране fie измирит
обавез - настале до дана раскида. ;
Уколик је' до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, дру ~а страна им право
на нак аду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

Члан 14.
Неваж: ње било које одредбе овог Уговора нefie имати утицаја на важен~е осталих о
Уговор., уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

своје

редби ;

Члан 15.
Прода=ац' је дужан да чува поверљивост свих података и информација садрж них у
докуме тацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, и да их користи искључиво
у вези а реализацијом овог Уговора.

~
,

Инфор ације, подаци и документација које је Купац доставио Продавцу у извршавању
предме а 'овог Уговора, Продавац не може стављати на располагање треnим лици а, без
претхо не писане сагласности Купца, осим у случајевима предвиђеним одговар јуfiим
прописi ма.

Члан 1 б.
Уколик у то трајања обавеза из овог Уговора доfје до статусних промена код Уго орних
страна

ку 
' права и обавезе прелазе на одговарајуfiег правног следбеника.

јІlакон з кључења и ступања на правну снаry овог Уговора, Купац може да дозволи, а Продавац
је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних промена код Купца, у складу
са Угов"ором о статусној промени.

~
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Члан 17.

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

ВАЖНОСТ УГОВОРА
Члан 18.

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника Уговорних
страна а ступа на снагу када Продавац испуни одложни услов и достави у уговореном року
Меницу за добро извршење посла.

Уговор се закључује до укупно испоручених уговорених количина добара из члана 1. овог
Уговора, највише до висине планираних средстава за предметну јавну набавку, а најкасније до
31.03.2020. године. Уколико се уговорена средства утроше пре истека уговореног рока Уговор
fie се сматрати испуњеним.

Уколико Уговор није раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама
овог Уговора или Закона, Уговор престаје да важи исплатом укупно уговорене вредности из
овог Уговора, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.

ИЗМЕНЕ TOKONI TPAJAFbA УГОВОРА

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној
форми - закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама.

Купац може, 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.

Купац може да дозволи промену цене или других битних елемената Уговора из објективних
разлога као што су: виша сила, измена важеfiих законских прописа, мере државних органа,
наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не
може остварити сврха овог Уговора.

Након закључења Уговора о јавној набавци Купац може да дозволи промену цене и других
битних елемената Уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени
у конкурсној документацији, Уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним
прописима.

Промена, односно усклаfјивање цене у складу са одредбама овог Уговора не представља
промену самог Уговора.
У случају измене овог Уговора Купац Tie 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.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
На односе Уговорних страна, који нису уреТјени овим Уговором, примењују се одговарајуnе
одредбе 300 и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива
Републике Србије — примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.
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Уговор
да реш
Сви не
спораз~
овог YrI
У случ~~
води

Члан 21.
ie стране су сагласне да he сваки спор који настане у вези са овим Уговором, настојати
е мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
~поразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране Tie решити
~мно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из
~вора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда.
ју спора примењује се материјално и процесно право Републике С'рбије, а поступак се'
српском језику. '

Члан 22.
Овај У• вор ступа на снаry кад се испуне следеfiи услови:

• када Уговор потпишу овлашflена лица Уговорних страна и
• када Продавац достави средства финансијског обезбеђења за добро извршење

посла.
За све то није регулисано овим Уговором, примењиваfiе се одредбе Закбна о облига ионим
односи а и други важеfiи прописи који реryлишу ову материју. ;

Члан 23.
Састав и део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

• Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН/2100/0114/2019
• ' споразум о заједничком наступању - у случају подношења заједничке понуде
• Понуда Продавца број од . године, која је код

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

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

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле
у свем представљају израз њихове стварне воље.

Члан 24.

i
и да уговорне одредбе

Уговор I је сачињен у, 6 (шест) истоветних примерка, од којих је 4 (чеТири)
Наручи+ца/Купца и 2 (два), идентична, примерка за Продавца.

ЈП

11Д

КУПАЦ:

'Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 13,
11000 Београд

Огранак
инско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1

31250 Бајина Башта

1
ПРОДАВАЦ:

примерка за

(Назив)

(Потпис)

(Име и презиме)

Зорица Јовановиfl, дипл.економиста (Функција)
Ф нансијски директор Огранка

Напомеlіа: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документацијв и он првдставља
садржин Уговора који fie бити закључен са изабраним понуFјачем коме буде додељен Уговор о јавној
набавци!
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YrOBOP

o HyaaFby nocnoeHe TajHe II noeeprbmix HHcpopmaqHja

JABHA HABABKA BPOJ JH/2100/0114/2019

"101H,qycrpmjcio1 ycHcHaaHH 11 onpema aa Lnawheibe"

3aKrbyt-leH m3meby

1. JaeHo npegy3e1e "EneK-rponpmepega Cp6mje" Beorpag, BanKaHcKa 13
OrpaHaK "APV1HCK0-1114MCKE X1/100,P0E.11EKTPAHE" Bajma Baurra
Tpr TlywaHa JepKoemha 6poj 1
31250 BajmHa Bauffa
MaTmt-iHm 6poj: 20053658
111/B: 103920327
TeKyhm paLlyx 6poj: 160-797-13
BaHKa: Banca Intesa ag BeorpaA
Koje 3acryna 0014HaHCI4jC144 gmperrop OrpaHKa 3opnia JoeaHoemfi, gmnn.ew.i., no rlymomorliY
6poj 12.01.47976/1-15 o,q 24.09.2015. rogmHe iigonyHe 11 yH o m oh ja 6poj 12.01.47951/2-15 op,
07.10.2015. rogmHe,
(yganDem TeKcTy: HapritinaWKYnag)

LI

2.

2a.

2b

143  

Ynta.ta ii 6poj  
MaT14t4HVI 6poj:  
nms.  
TeKyrim pat-iyH 6poj:  
BaHKa.  
Kora 3acTyna  

Aarbem TeKcTy:

143  

Yntiqa ii 6poj  
MaTI4L1H14 6poj:  
rms.  
TeKyrim pagyH 6poj:  
BaHKa:  
KOra 3acTyna  

(inaH apyne noHybaqa unu nodu3e0aq)

143  

Ynmia 6poj  
MaTINF114 6poj:  
rms.  
TeKyhm pay H 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acTyna  

apyne noHyOaqa unu nodu3eo0a4)

Y ilarbem TeKcTy 3a noTpe6e oeor Yroeopa - aajemiwana Ha31113 CTpaHe.
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Стране
"И ндус
и разме
поверљ
страна.

Члан 1.
су се договориле да у вези са јавном набавком добара број ' ЈН/2100/0114/2019

тријски усисивачи и опрема за чишnење" (у даљем тексту: Добра), oмoryFie 9риступ'
ну података који чине пословну тајну, као и података о личности, те да штите њихову
ивост на начин и под условима утврђеним овим Уговором, законом~и интерним актима

Овај УГовор представља прилог основном Уговору број
године.

Члан 2.
Стране су сагласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног
имају c~eдeFie значење:
Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није опште
познат: нити је доступна треflим лицима која би њеним коришfiењем или саопштавањем могла
оствар ти економску корист, и која је од стране њеног држаоца заштиfiена одговарајуfiим
мерам у складу са законом, пословном логиком, уговорним обавезама или одговарајуflим
станда дима у циљу очувања њеме тајности, а чије би саопштавање треnем лицу могло. нанети
штету о ржаоцу пословне тајне;

дноса',

Држал. ц 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 којимаје садржана или преко које се,преноси Пословна
тајна;
Ознаке степена тајности — реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости података
садржа их на носачу информација, а који се стављају на сам носач и(или) 'на његову гратећу
докуме тацију;
Давал.,ц — Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа подат е који
предст вљају пословну тајну;
Прима i
пријем,о

ац — Страна која од Даваоца прима податке који представљају , пословну т
м истих постаје Држалац пословне тајне;

јну, те

1
Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзи.ра на облик
у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и сл.), по
чијем 'алоry, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка
инфор' ације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације (непосредно,
путем лушања, гледања и сл; односно посредно, путем увида у документ у којем је
инфор ација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације;
Физичк лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одреi7ен или одредив на
основу ичног имена, јединственог матичног броја грађана; адресног кода или другог о~ележја
његово ф'изичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног иден итета.

Члан 3.
Посло iна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, ин вације,
истражіівања, технике, процеси, програме, графиконе, изворне документе, со твере, '
произв"~ дне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све инфо ~пације
писмемi означене као „пословна тајна" или „поверљиво", информације која, под бил~ којим
околно тима, моry да се ту,маче као пословна тајна или поверљиве имформације, услове и °
околно ти свих преговора и сваког уговора измеРју Купца и Продавца.
Свака трана признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од .
суштинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква инфојмација
доспела до треfiе стране.
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Свака страна fle приликом обраде повер.љивих 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 уређено,

• ниједна страна нeFie користити пословну тајну или поверљиве информације друге стране,
• нefie одавати ове информације треfiој страни, осим запосленима и саветницима сваке

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

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

Члан 4.
Прималац преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери као и
сопствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу очувања
поверљивости примљене пословне тајне
Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било ког
носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно достављање
пословне тајне Даваоца треfiим лицима на било који начин, без предходне писане сагласности
Даваоца.
Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:
а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне Даваоца

надлежним органима власти, у складу са 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 омогуfiио 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.

Поред тога горе наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које Давалац
даје Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:

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

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.
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Члан 5.
Стране се обавезују да fie пословну тајну, када се она размењује преко незаштиТiених веза
(факс, інтернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих Метода '
крипто ања, комбинованих са одговарајуfiим поступцима који заједно обезбеТјују о чI ување
повер ивости података.

Свака

• и
Л

Члан 6.
д Страна је обавезна да одреди:

~е и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту: 3адужено'
iце),

• пфштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци размењују у;
п пирном облику

• е маил адресу за размену електронских докумената, кад се подаци дост
к ришfiењем интернет-а

ављају

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

Разме а података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза из
претхо~дног става.
Сва обlавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у
случај судског спора измеfју Страна, врши се у писаној форми, и то: препоiрученом поЈјтом са' ,
поврат ицом или директном доставом на адресу стране или путем електронске по~ите на`
конта е који су утврfјени у складу са ставом 1. овог члана. I

Уколик
одмах
је пору
Уколик'
тајном
је да о
достав

Члан 7.
је примопредаја обављена коришflењем електронске поште, Прималац је обав~зан да

акон пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље поруку са потврдом да
а примљена.
Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном посјр овном
року од два радна дана, рачунајуflи у овај рок и дан када је порука послата, обавезна

устави даље слање података, и да покрене поступак за откривање 'разлога кашњења у
.ању информације да је порука са приложеном пословном тајном примљена.

Слање; података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није нар,ушена,
као и д: нису нарушене одредбе овог Уговора.

Достав
уз cne~i
тајну _I
уступи'
Прилии
ндПОМЕ

Матер ~садрж=

Члан 8.
bање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем, врши се
efiy напомену: „Информације које се налазе у овом документу представљају пословну

Документ или његови делови се не моry копирати, ~репродуков ! ~~ти или
и без претходне сагласности „ ". !
ом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линијеl текста'
не из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне тајне.

1. 'јални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна морају да ;
следеfiе ознаке степена тајности:

'

Страна 75 од 77



ЈП „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0114/2019

За Купца:

Пословна тајна 
Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије"

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

Трг Душана ЈерковиТiа број 1, Бајина Башта

или:
Поверљиво 

Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије"
Балканска 13. Београд

ОГРАНАК "ДРИНСКО — ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковиfiа број 1, Бајина Башта

За Продавца:
Пословна таiна 

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.

Члан 10.
Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну. Давалац има
право да, у било ком моменту, захтева од Примаоца повраfiај оригиналних Носача
информација који садрже пословну тајну Даваоца.
Најкасније у року од тридесет (30) дана од дана пријема таквог захтева, Прималацје у обавези
да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну Даваоца и уништити
све копије и репродукције тих података (у било ком облику, укључујуfiи, али не ограничавајуfiи
се на електронске медије) које су у поседу Примаоца и/ или у поседу лица којима су исти
предати у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 11.
Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора, 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 ликвидационог
поступка обезбеди noвpaFiaj Даваоцу свих оригинала и уништавање свих примерака и облика
копија примљених Носача информација.
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Примаi
овог Уг
лица кс
Примаi
податкii
дефинi

Члан 12. 1i
iац сноси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења одредби'
овора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца од стране треТiег
►ме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.
іац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже вредне;
э Даваоца и да fie свака материјална повреда овог уговора изазивати последице које су'
ісане законом. ;

Члан 13.
Стран fie настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед кршења,,
одред и 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
писанi ј форми и потписане на прописани начин од стране овлашFiених представника сваке од
Стран.

Члан 15.
На све што није реryлисано одредбама овог Уговора, примениТiе се одредбе позитивноправних''
пропи,а Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет Уговора. i

Члан 1 б.
Овај
Gтра~
закљу
Обаве
претх.

Овај ,
Нару чi
Угово 
у све'

Зо

~
говор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступн
, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан; Уговор се
еним на дан другог потписа по временском редоследу.

~ е према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација
дно дефинисане важе трајно.

iци обе
сматра

које су'

Члан 17. i

говор је потписан у б(шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) при ерка за
оца/Купца и 2 (два), идентична, примерка за Продавца.
не стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе
у представљају израз њихове стварне воље.

КУПАЦ:
"Електропривреда Србије" Београд,

Балканска 13,
11000 Београд

ПРОДАВАЦ:

Огранак (Назив)i
ринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта  ~ 

Трг Душана Јерковиflа број 1 (Потпис)
31250 Бајина Башта

1

ица ЈовановиТi, дипл.економиста
инансијски директор Огранка

(Име и презiиме)

1 '
(Функција)

I
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