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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

„

,
Назив и адреса

Наручиоца

Јавн:о предузеnе „Електропривреда Србије" Бео~град;
Улица Балканска бр.13, 11000 Београд

Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
ТргДушана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта

Интернет страница
Наручиоца W~,eps.rs ~

Врста поступка Отворени поступак

Предмет јавне
набавке

Набавка УСЛУГА:
"услуге сервисирања опреме за БЗР"

Опис сваке партије Јавна набавка није обликована по партијама ,

Циљ поступка Закључење Уговора о јавној набавци

Контакт

"

•

особе за ЈН

Ненад Пуриfi
е-mai1: nenad.puric@eps.rs

Милутин Симиfi
е-mai1: milutin.simic@eps.rs
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ. .

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника . набавке

➢ Опис предмета јавне набавке:

Предмет јавне набавке ЈН/2100/0259/2020 је "Услуге сервисирања опреме за БЗР"
Опис предмета јавне набавке: Услуге сервисирања опреме за БЗР.

➢ Назив из општег речника набавке: Услуге из области здравства и безбедности

➢ Ознака из општег речника набавке: 71317200
Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље
3. Конкурсне документације)
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3. ЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
I `д

3.1 Врста и обим услуга
~

Предмет отвореног посryпка јавне набавке број ЈН/2100/0259/2020 су Улуге
сервисирања опреме за БЗР
Услуге сервисирања. опреме за БЗР се односе на контролу и сервис:

1: Изолаци,они апарати за вештачко дисање — укупно 14 компет апарата
(Типови: „MSA AUER", „Drager PSS3000", FENZY AER1S° u "DІABLO :
industrial") - Прегледи и испитивања, контролу и сервис са издавањем
стручног налаза у оквиру које спадају:

„MSA AUER" — 6 комплета
Преглед и сервис основног апарата (леfјног дела)
Преглед контрола, испитивање и пуњење боце

; Контрола и дезинфекција маске,
- провера и замена неисправних заптивних елемената
- Контрола, провера и замена неисправног плуfiног аутомата ;

Атест лист 
- Извештај'о контроли

,,Draqer PSS3000" — 3 комплета
- ~ Преглед и сервис основног апарата (леfјног дела)

Преглед контрола, испитивање и пуњење боце
- Контрола и дезинфекција маске,
- провера и замена неисправних заптивних елемената

Контрола, провера и замена неисправног nnyfiнor аутомата ;
- :Атест лист
- Извештај о контроли

„FENZY AER1S" —1 комплет
Преглед и сервис основног апарата (леFјног дела)
Преглед контрола, испитивање и пуњење боце
Контрола и дезинфекција маске,

- провера и замена неисправних заптивних елемената
- Контрола, провера и замена неисправног плуfiног аутомата ;

Атест лист
- Извештај о контроли

1 

"D1ABL0 industrial" — 4 комплета
Преглед и сервис основног апарата (леђног дела)

- Преглед ко;нтрола, испитивање и пуњење боце
- онтрола t дези нфекција маске,
- провера и замена неисправних заптивних елемената

Контрола, провера и замена неисправног nnyfiнor аутомата ;
Атест лист
Извештај о контроли

i

~
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1.1. Изолациони апарати за вештачко дисање (Типови: „MSA AUER", „Drager
PSS3000, FENZY AER1S" u "DІABLO industrial") — резервни делови:

„MSA AUER"
- плуfiни аутомат
- спојница
- заптивка

комплет заптивања боце
композитна боца
челична боца

- држач боце
заштитна маска
вентил на боци

- филтер
- манометар
- пиштаљка
- опруга

,,Draqer PSS3000" 
плуfiни аутомат

• спојница
заптивка

- комплет заптивања боце
- композитна боца

• челична боца
држач боце
заштитна маска
вентил на боци
филтер
манометар
пиштаљка
опруга

,,FENZY AER1S" 
плуfiни аутомат

- спојница
заптивка
комплет заптивања боце

- композитна боца
челична боца
држач боце
заштитна маска
вентил на боци

- филтер
- манометар •
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пиштаљка
~ опруга
1

"D1ABL0 industrial" 
- ' плуfiни аутомат

спојницаl
- ; заптивка
- ; комплет заптивања боце
- композитна боца

челична боца
- држач боце
- , заштитна маска

вентил на боци
филтер
манометар
пиштаљка
опруга

2. Алкотест апарат — укупно 2 ком. (Тип: "DRAGER" АЛКОТЕСТ 6810 —
прегледи и испитивања, контрола и сервис са калибрацијом и издавањем
извештаја

;Преглед, испитивање, сервис i
'Калибрација

2.1. Алкотест апарат — резервни делови:
екран
калибрациони модул

- батерије
- усник
- светлеfiа диода

софтверска подршка
Обавеза Понуђача је да све апарате превезе са локација Наручиоца до св'ог сервиса !и
након извршеног сервисирања их врати Наручиоцу, о свом трошку.
Количина потребних услуга изражена у радним сатима износи: 60 радних сати lи
оријентационе је природе јер Tie се услуге вршити искључиво по позиву Наручиоца у
складу са потребама интервенције на опреми.
Радни сати се обрачунавају за време проведено на транспорту (опреме,уреfјаја и
људства), сервисним активностима и пуштању опреме у рад.
Специ~ицирани резервни делови су делови који на основу ранијих иекустава, најчешFiе
моry бv~ти предмет f амене.
Количиlне резервних делова fie у обрасцу структуре цена бити дате оријентационо и
нјихова понуfјена цена, заједно са износом цене радних сати, служиfiе за рангирање
понуда.
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3.2 Рок и методологија пружања услуга

Изабрани ПонуТјач fie пружање предметних услуга започети након обостраног
потписивања Уговора по захтеву Наручиоца, најкасније у року од 7. (словима: седам)
календарских дана од дана пријема захтева Наручиоца.

Први корак при пружању услуге сервисирања опреме је дефектажа, након које следи
достављање понуде са укупном ценом коштања услуге. Изабрани ПонуFјач је дужан да,
пре приступања извршењу сваке појединачне услуге, Наручиоцу достави у писаној форми
понуду у којој је садржана цена услуге са свим трошковима и списак свих резервних
делова са припадајуfiим ценама, које је потребно заменити на предметној опреми како би
сервисирање било адекватно извршено.
Наручилац fie посебно обратити пажњу на количину предвиfјених радних сати као и на
цене резервних делова који нису специфицирани у обрасцу структуре цена а појавила се
потреба за нјиховом заменом.
Уколико се Наручилац сложи са укупном понуfјеном ценом појединачне услуге, изабрани
ПонуFјач fie приступити извршењу појединачне услуге и по окончању исте Наручиоцу
доставити факryру у којој fie поред цене услуге бити исказани и делови који су замењени
са јединичним ценама. У супротном случају, уколико се Наручилац не сложи са укупном
понуТјеном ценом појединачне услуге, Наручилац може делимично или потпуно одустати
од сервисирања предметне ставке опреме.
Завршетак пружања сваке појединачне услуге сервисирања је максимално 30 (словима:
тридесет) календарских дана од дана почетка пружања услуге, односно од дана
преузимања предметног добра са локације Наручиоца.
Уколико изабрани ПонуFјач понуди дужи рок од захтеваног, или га уопште не понуди, и/или
уколико не прихвати захтевану методологију пружања услуге, Наручилац fie његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Период пружања услуга је максимално 2 (две) године од дана ступања Уговора на снаry
или до дана утрошка планираних средотава уколико се средства раније утроше.
3.3. Место извршења услуга
Место пружања предметних услуга су пословне просторије изабраног Понуfјача. Обавеза
Понуfјача је да све апарате превезе са локација Наручиоца до свог сервиса и након
иэвршеног сервисирања их врати Наручиоцу, о свом трошку.
Локације Наручиоца са којих се преузима предметна опрема су`.

• ХЕ "Бајина Башта"
• „Лимске ХЕ" Нова Варош
• ХЕ "Зворник" Мали Зворник
• ХЕ "Електроморава" Чачак

3.4. Гарантни рок
Гаранција на извршене услуге сервисирања и одржавања не може бити кpaFia од 12
(дванаест) месеци од дана извршења услуге.
За уграђене резервне делове важиflе гарантни рок пр.оиэвоРјача делова, које треба
заменити, а који не може бити краflи од 12 (дванаест) месеци.
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i
~

1
4. УСЛОВИ 3 УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 ЧЛ. 75. И76.

ЗАКОНА О~ ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУF6ЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

~
4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ !

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ;

1

Услов: і а је понуfјач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајуfiи регистар; ;
! оказ:
- за правно лице:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда
- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из одговарајуfiег регистра
Напомена:

■ У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за
сваког члана групе понуРјача

■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ
доставити и за сваког подизвоfјача

2•

Услов: да понуFјач и његов законски заступник није осуТјиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуfјиван за;
кривична дела против привреде, кривична дела против эаштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
! оказ:
- за правно лице: ~
1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА — уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова — захтев за
издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према.
месту пребивалишта.
2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела организованог криминала — Уверење,
посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се
потврFјује да понуfјач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела,

, као члан о,рганизоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници ;
Вишег ;  • суда у Београду објављено је' i

i обавештен~еhttр://www.bq.vi.sud.rs/1t/articles/о-visem-sudu/obavestenie-ke-za-
pravna-1ica:html

1 ~ 1
3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела против привреде, против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре —; І
Уверење Основног суда (које обухвата• и податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег
;суда) на чијем подручју је седиште домаfiег правног лица, односно седиште~
представништва , или огранка страног правног лица, којом се потврђује да
понуfјач (правно лице) није осуfјиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
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Посебна напомена: УкОлико уверење .ОснОвног суда не Обухвата податке .из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежнОсти редовнОг кривичнОг
Одељења Вишег суда, потребн0 је пОред уверења ОснОвнОг суда доставити и
Уверење Вишег суда на чијем пОдручју је седиште домаћег правног лица,
однОсн0. седиште представништва или огранка страног правног лица, кОјом се
пОтврђује да пОнуfјач (правно лице) није Осуfјиван за: кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита.

- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев
за издавање ОвОг уверења мОже се пОднети према месту рођења или према
месту пребивалишта.

Напомена:
■ У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај

доказ и за правно лице и за законског заступника
■ У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе

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

сваког члана групе понуђача
■ У случају да понуfјач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе

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

3.

Услов: да је понуfјач измири0 дОспеле пОрезе, дОпринОсе и друге јавне дажбиме
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 измири0 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 измири0
Обавезе по ОснОву извОрних локалних јавних прихОда

НапОмена:
■ Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди

наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе
прибављају и од других локалних органа/организација/установа
понуfјач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода
приложи и потврде тих осталих локалних
органа/организација/установа

■ Уколикоје понуfјач у поступку приватизацијв, уместо горе наведена
два доказа, потребноје доставити уеерење Агенције за
приватизацију да се налази у поступку приватизације

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

■ У случају да понуl•ј.ач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
доставити и за подизвођача (акоје више подизвођача доставити за
сваког од њих) 
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Ови докази не. моry бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4 '

Услов•

поштовао обавезе које произилазе из важеfiих прописа о эаштити
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац

мора да буде потписана од стране овалшfiеног лица за
понуђача и оверена пвчатом.

понуду подноси група понуfјача Изјава мора бити достављена
сваког члана групе понуfјача. Изјава мора бити потписана од стране

лица за заступање понуfјача из групе понуђача и оверена

случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се
за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити
потписана и оверена од стране овлашnеног лица за
понуђача/подизвођача и оверена печатом.. ~i

да је понуђач
на раду,
нема забрану
! оказ:
Потписан
број 5)
Напомена:

■ Изјава
заступање

■ Уколико
за
овлашћеног
печатом.

■ У
доставља
попуњена,
заступање

•

5.

Пословни
Услов•

капацитет ј
~~ .

мора поседовати важеfiи сертификат или Лиценцу да је стручан за!
услуге сервисирања опреме за БЗР .

важеfiег сертификата или лиценце о испуњености услова за'
послова сервисирања опреме за БЗР, издат од овлашfiеног правног

Понуfјач
вршење
! окази:
Фотокопије
обављање
лица..

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатн'е
услове из тачака 1 до 5 овог обрасца, биflе одбијена као неприхватљива.
1. Сваки Подизвоfјач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4)

3акq,на, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вез'и
са капацитетима из члана 76. Закона, ПонуFјач испуњава самостално беэ обзира на
анга~совање подизвоFјача.

2. Сваки ПонуFјач из Групе понуfјача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
услове из члана' 5. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа
наведених у 0вом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона
понуfјачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим
одељком Конкур~I не документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона моry се достављати у неовереним
копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели Уговора, захтевати од•
Понуђача, чија је, понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као

~
i 
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најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако ПонуFјач у остављеном, примереном року, који не може бити краFiи од 5 (пет) дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац fle
његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуТјача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова за учешfiе у поступку јавне набавке из .члана
75. Став 1. Тачка 1), 2) и 4) 3ЈН.

5. На основу члана 79. Став 5. Закона, ПонуFјач није дужан са доставља следеfiе доказе
који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то:
1) извод из регистра надлежног органа:

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

• регистар понуfјача: www.apr.gov.rs
б. Наручилац нefie одбити као неприхватљиву, понуду уколико не садржи доказ одреFјен

Конкурсном документацијом, ако је Понуfјач, навео у понуди интернет страницу на којој
су тражени подаци јавно доступни. У том случају Понуfјач може, да у Изјави (пожељно
на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у
Регистар понуТјача. Уз наведену Изјаву, Понуfјач може да достави и фотокопију
Решења о упису ПонуТјача у Регистар понуFјача.

7. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, ПонуFјач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се ypeFjyje
елекrронски документ.

8. Ако ПонуFјач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су
документи којима ПонуFјач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.

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

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

11. ПонуFјач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (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. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
; 

Избор најповољније • понуде fle се иэвршити применом критеријума „економски
најповољнија понуда" за Оквирне количине услуга и резервних делова дате у
Обрасцу 2—« Образац структуре цене», табеле 1. и 2.

, 

,
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ВРЕДНОВАЊА:

Понуfјена цена за оквирну количину радних сати, 70 пондера
НЦРС Х 70  = ПРС
ПЦРС

г
НЦРС — НАЈНИЖА ПОНУЋЕНА ЦЕНА ЗА РАДНЕ САТЕ
ПЦРС;— ПОНУЋЕНА ЦЕНА ЗА РАДНЕ САТЕ
ПРС ;— БРОЈ ПОНДЕРА 3А РАДнЕ САТЕ

ПонуFјена цена за оквирну количину резервних делова, 30 пондера.
нЦРА Х 30  = ПРД
ПЦРд,

НЦРД = НАЈНИЖА ПОНУЋЕНА ЦЕНА ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ
ПЦРД'— ПОНУЋЕНА ЦЕНА ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ
ПРД — БРОЈ ПОНДЕРА ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ ;~

УП=ПРС+ПРД

Укупан број пондера се добија сабирањем пондера за радне сате и пондера за резервне
делове и служи за рангирање прихватљивих понуда.
Уговор се эакључује на износ планираних средстава и реализује по усвојениiи —
прихваflеним јединичним ценама из најповољније понуде.

5.1 Резервни критеријум
Уколико две или више понуда имају исти највеflи број пондера, најповољнија понуда биЋе
изабрана путем жреба.
Наручилац fle писмено обавестити све понуfјаче који су поднели понуде о датуму када fie
се одржати извлачење путем жреба. Жребом fie бити обухваfiене само оне понуде које
имају једнак највеfiи број пондера. Извлачење путем жреба Наручилац fie извршити јавно,
у присуству понуfјача и то тако што fle на одвојеним папирима који су исте величине и
боје исписати називе понуfјача, те fie све те папире ставити у провидну кутију, одакле fie
један члан Комисије извуfiи само један папир. Понуfјачу чији назив буде на извучено'м
папиру биfiе додељен уговор о јавној набавци.
Наручилац fie сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба., ;
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6. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуfјачима како да сачине понуду и потребне
податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се
спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

ПонуРјач 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.
Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.
Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки
прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и
оверен од стране овлашflеног преводиоца, у супротном Fie понуда бити одбијена као
неприхватљива.

6.2 Начин састављања и подношења понуде
Понуfјач је обавезан да сачини понуду тако што ПонуFјач уписује тражене податке у
обрасце који су саставни део Конкурсне документације и оверава је печатом и потписом
законског заступника, другог заступника. уписамог у регистар надлежног органа или лица
овлашfiеног од стране законског заступника уз доставу овлашfiења у понуди. Доставља
их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.
Препоручује се да сви докумемти поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину
(јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не моry
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.
Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на
свакој страни на којој има текста, исписивањем "1 од н" „2 од н" и тако све до „н од н", с
тим да „н" представља укупан број страна понуде.
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 предузеflе „Елекrропривреда
Србије", огранак Дринско Лимске Хидроелектране, адреса Трг Душана Јерковиfiа бр.1,
31250 Бајина Башта писарница - са назнаком: „Понуда •за јавну набавку "Услуге
сервисирања опреме за БЗР" - Јавна набавка број ЈН/2100/0259/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ".
На полеfјини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса ПонуFјача, телефон и
факс ПонуFјача, као и име и презиме овлашfiеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси Група понуFјача, на полеfјини коверте је пожељно назначити
да се ради о групи понуfјача и навести називе и адресу свих чланова групе понуfјача.
Уколико понцfјачи подносе заједничку понуду, Група понуFјача може да се определи да
обрасце дате у Конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуfјачи из
Групе понуђача или Група понуfјача може да одреди једног Понуfјача из групе који fle
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у Конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање иэјава под материјалном и кривичном одговорношfiу
морају бити •потписани и оверени печатом од стране сваког понуfјача из Групе понуFјача.
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У сл 'Iча а се пону~ ~у д , уfјачи определе да један Понуfјан из групе потписује и печатом овераваобр~сце дате у Конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давањеизјава под материјалном и кривичном одговорношfiу), наведено .треба дефинисатиспоразумом којим се понуfјачи из групе меFјусобно и према Наручиоцу обавезују наизвршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Закона. , ~
Уколико је неопходно да Понуfјач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуде и попуњавања образаца из Конкурсне документације, дужан је да поред такве
исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат
понуfјача. '

1 

6.3 Обавезна садржина понуде
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености
услова из чл. 75.и 76. Закона о јавним набавкама, предвиfјени чл. 77. Закона, који су
наведени у Конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени,
потпи'сани и печатом оверени) на начин предвиђен следеfiим ставом ове тачке:

• Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац понуде" — Образац 1.
• 

' Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Структура цене са
спецификацијома захтеваних добара и услуга" — Образац 2.

• ' Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац трошкова припреме понуде", —
Образац 3, ако Понуfјач захтева надокнаду трошкова у складу са чл. 88 Закона.;,

• Лопуњен, потписан и печатом оверен образац „Иэјава о независној понуди" —
'Образац 4.

• Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве у складу са чланом 75. став
2. Закона — Образац 5. "

• Средство финансијског обезбеfјења — попуњен, потписан и печатом оверен
Образац 6,

• , Фотокопије важеfiег сертификата или лиценце о испуњености услова за обављање
' послова сервисирања опреме за БЗР, издат од овлашfiеног правног лица.

• Обрасци, изјаве и докази одреfјене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да
понуТјач подноси понуду са подизвоfјачем или заједничку понуду подноси група
понуfјача

• Попуњен, потписан и печатом оверен „Модел уговора"
• Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација
• Докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закон

и Одељком 4. Конкурсне документације
• Споразум о заједничком наступању (у случају подношења заједничке понуде) — '~

Прилог 1 ~
• Прилог о безбедности и здрављу на раду — Прилог 1
• Овлашfiење за потписника (ако не потписује заступник)

Наручилац fie одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из Позив~а
за гподношење понуда и Конкурсне документације. .
Наручи~лац fie одбити као неприхватљиву понуду Понуђача, за коју се у поступку стручне
оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податкеL

1
Укопико је неопход'но да ПонуТјач исправи грешке које је направио приликом састављањ~а
понуде и попуњавања образаца из Конкурсне документације, дужан је да поред такве
исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат
ПонуFјача. i~
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6.4 Рок за 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, сматраFiе
се неблаговременом, а Наручилац Tie по окончању поступка отварања понуда, овакву
понуду вратити неотворену Понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке Tie благовремено поднете . понуде јавно отворити дана
наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузеfiа
„Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг
Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, Канцеларија Милутина СимиТiа, број 302.
•Представници Понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре
почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашТiење
за учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму ПонуFјача),

•заведено и оверено печатом и потписом законског засryпника ПонуFјача или другог
эаступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашtiеног 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 записника.
Наручилац fie у року од 3 (три) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом
или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуfјачима који нису
учествовали у поступку отварања понуда.

6.5 Начин подношења понуде
Понуi7ач може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети ПонуFјач самостално, Група понуfјача, као и ПонуFјач са
Подизвоfјачем. ,
ПонуFјач који је самостално. поднео понуду не може истовремено •да учествује у
заједничкој понуди или као Подизвоfјач. У случају да Понуfјач поступи супротно
наведеном упутству свака понуда Понуfјача у којој се појављује биfiе одбијена.
Понуfјач може бити члан само једне Групе понуFјача која подноси заједничку понуду,
односно учествовати у. само једној заједничкој понуди. Уколико је ПонуТјач, у оквиру Групе
понуТјача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац fie све такве понуде
одбити.
Понуfјач који је члан Групе понуТјача не може истовремено да учествује као Подизвоi7ач.
У случају да Понуfјач посryпи супротно наведеном упутству свака понуда Понуfјача у којој
се појављује биТiе одбијена.

6.6 Измена, допуна и опозив понуде
У року за подношење понуде Понуfјач може да измени или допуни веfi поднету понуду
писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком ЛИЗМЕНА — ДОПУНА - Понуде за јавну
набавку "Услуге сервисирања опреме за БЗР" - Јавна набавка број ЈН/2100/0259/2020
— НЕ ОТВАРАТИ".
У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац fie приликом стручне оцене
понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу
на који се, у веfl достављеној понуди,иэмена или допуна односи.
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У року за подношење понуде понуFјач може да опозове поднету понуду писаним путем,на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПО3ИВ - Понуде за јавну набавку "Услуге
сервисирања опреме за БЗР" - Јавна набавка број ЈН/2100/0259/2020 — НЕ ОТВАРАТИ".
У слу,чају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац
такву' понуду неflе отварати, веfl fie је неотворену вратити Понуfјачу.
Уколико ПонуFјач измени или опозове понуду поднету по истеку ,рока за подношење
понуда, Наручилац fie наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

6.7 Партије
Пред'петна јавна набавка није обликована по партијама.

6.8 Понуда са варwјантама
Понуда са варијантама није дозвољена.

6.9 Подношење понуде са подизвоfјачима
Понуђач је дужан,да у понуди наведе да ли fie извршење набавке делимично поверити
Подизвоfјачу. Ако;Понуfјач у понуди наведе да Fie делимично извршење набавке поверити
ПодизвоТјачу, дужан је да наведе:
- назив ПодизвоFјача, а уколико Уговор измеfју Наручиоца и ПонуFјача буде эакључен,
тај Подизвоfјач fie бити наведен у Уговору;, , „
- проценат укупне вредности набавке који fie поверити Подизвоfјачу, а који не може бити
веfiи од 50% као и део предметне набавке који fie извршити преко ПодизвоТјача. !

Понуi7ач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира
на број подизвоfјача и обавеэан је да Наручиоцу, на његов захтев, омоryfiи приступ код
подизвоfјача ради утврfјивања испуњености услова.
Обавеза Понуi7ача је да за Подизвоfјача достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешТiе из
члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Додатне услове ПонуFјач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвоfјача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава Понуfјач, изузев Образаца 4 и 5, које попуњава,
потписује и оверава сваки ПодизвоFјач у своје име.
ПонуРјач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке; без обзира
на број подизвоFјача.

,
Понуђач не може ангажовати као ПодизвоFјача лице које није навео у понуди, у супротном
Наручилац fle реализовати средство обезбеfјења и раскинути уговор, осим ако 6i
раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Понуfја~ч може ангажовати као ПодизвоFјача лице које није навео у понуди, акоје на стран4
Подизвоfјача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаfiања, ако то
лице испуњава се услове одреFјене за ПодизвоТјача и уколико добије претходну
сагласи~ост Наручиоца. Наручилац може на захтев Подизвоfјача и где природа предмета
набавке" то дозволDава пренети доспела потраживања директно ПодизвоРјачу, за део
набавке. који се извршава преко тог Подизвоfјача. Пре доношења одлуке о преношењу
доспелих потражив~ања директно ПодизвоFјачу наручилац fie омоryfiити Понуfјачу да у
року од5(пет) дана од дана добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање
није до¢пело.

г
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6.10 Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде
морају доставити Спораэум о заједничком извршењу набавке, којим се меТјусобно 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 fle поднети понуду и
који fie заступати Групу понуFјача пред Наручиоцем;

- опис послова сваког од понуFјача 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 учешfiе
из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у
вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуfјачи из групе испуњавају
заједно, на основу достављених доказа дефинисаних Конкурсном документацијом.
У случају заједничке понуде Групе понуђача Образац 1, Образац 2 и Образац 3 попуњава,
потписује и оверава члан Групе понуFјача који је одреfјен као Носилац посла у Споразуму
чланова Групе понуђача. Образац 4 и Образац 5 попуњава, потписује и оверава сваки
члан Групе понуfјача у своје име, Обрасце 6, 6.1 и 6.2, попуњава и оверава члан Групе
понуi7ача који Tie доставити тражено средство обезбеТјења.
ПонуFјачи из Групе понуђача одговорају неограничено солидарно према Наручиоцу.

6.11 Понуђена цена
Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуi7ена цена са или без
пореза на додату вредност, сматраfiе се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату
вредност.
Јединичне цене и укупно понуfјена цена морају бити иэражене са две децимале у складу
са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна fie бити
јединична цена.
Понуда која је изражена у две валуте, сматраflе се неприхватљивом.
Понуfјена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметне услуге.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац fle поступити у складу са
чланом 92. Закона.

6.12 Корекција цене

Цена је фиксна односно не може се мењати за све време вршења Услуге

6.13 Начин и услови плаflања
Плаfiање услуга које су предмет ове набавке Наручилац fle вршити сукцесивно,
искључиво за извршене услуге, у складу са динамиком пружања услуга. Понуђач је дужан
да приликом достављања рачуна обавезно приложи и попуњен, потписан и оверен
Записник о пријему услуга, од стране Наручиоца и од стране ПонуFјача, који укључује
извршене услуге као и Изјаве понуfјача о гарантном року за сваку извршену услуry и
уграђене резервне делове.
Наручилац се обавезује да изабраном ПонуFјачу плати извршену услуry динарском
дознаком на текуfiи рачун Понуfјача, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема
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рачуна на писарницу Огранка ДЛХЕ «Бајина Башта)) који fie оверити одговорна лицаНаручиоца. I
Rачун мора бити достављен најкасније до 05. у месецу за услуге извршене у претходноммесецу, на адресу Корисника: Јавно предузеfiе лЕлектропривреда Србије" Београд,Балканска 13, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг ДушанаЈерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, ПИБ: 103920327, са одговарајуFiим прилогом,
овере,ним од стране Наручиоца. ;
У. испостављеном рачуну изабрани ПонуТјач је дужан да се придржава тачно
дефинисаних назива из Конкурсне документације и прихваfiене понуде (из Обрасца
струк~ уре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, fie се сматрати
неисправним. Уколико, због коришflења раэличитих шифрарника и софтверских решења
није мoryfie у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани Понуfјач је
обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са
захтеваним називима из Конкурсне документације и прихваflене понуде.
Обавезе које доспевају након истека акryелног Трогодишњег Програма пословања, биfiе
реализоване највише до износа средстава, која fie за ту намену бити одобрена у новом
програму пословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаflати уговорене обавезе.

6.14 Рок важења понуде
Понуда мора да важи најмање 60 (словима:шездесет) дана од дана отварања понуда.
У случају да ПонуТјач наведе краflи рок важења понуде, понуда fie бити одбијена, као
неприхватљива.

6.15 Рок извршења услуга

3авршетак пружања сваке појединачне услуге сервисирања је максимално 30
(словима: тридесет) календарских дана од дана почетка пружања услуге, односно
од дана преузимања предметног добра са локације Наручиоца.
Период пружања услуга је максимално 2 (две) године од дана ступања Уговора на
снагу или до дана утрошка планираних средстава уколико се средства раније утроше.„
6.16 Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци; које ПонуFјач оправдано означи као поверљиве биfiе коришfiени само у току
поступка јавне набавке у складу са позивом и неfiе бити доступни ником изван круга лица
која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неfiе бити објављени приликом
отварања понуда и у наставку поступка.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди. ~
Као поверљива, Понуi7ач може означити документа која •садрже личне податке, а које не
садржи 'ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне
податке! који су прописима одреFјени као поверљиви.
Наручи~ац fie као 1 поверљива третирати она документа која у десном горњем Угл Iy;
великим словима иіл ају исписано „ПОВЕРlbИВ0 .
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 поэвати Понуfјача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач fie то учинити

Страна 19 од 78



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

Конкурсна документација ЈН/2100/0259/2020

тако што fie његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ", уписати
датум, време и потписати се.
Ако Понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената,
Наручилац Tie третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуfјача, штитеflи њихове
техничке и пословне тајне у смислу закона кОјим се ypefjyje заштита пословне тајне.

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

6.17 ПоштОвање Обавеза кОје пр0изилазе из прописа о заштити на раду и других
прописа

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

6.18 Накнада за кОришflење патената
Накнаду за коришflење патената, као и одговорност за повреду заштиfiених права
интелектуалне својине треТiих лица сноси Понуfјач.

6.19 Начел0 заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикаснОсти
Наручилац је дужан да набавља добра која не загаfјују, односно који минимално утичу на
животну средину, односно који обезбеfјују адекватно смањење потрошње енергије .—
енергетску ефикасност.

6.20 Средстава финансијског обезбеfјења
Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеfјења (у даљем
тексry СФО) којим понуfјачи обезбеfјују испуњење својих обавеза у отвореном поступку
(достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеэа (достављају се по
закључењу уговОра или по испоруци).
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеfјења падају на терет понуfјача, а исти
моry бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.
Члан Групе понуfјача може бити налогодавац средства финансијског обезбеfјења.
Средства финансијског обезбеђења 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.

ПОнуТјач је дужан да дОстави следеnа средства финансијског ОбезбеtЈења:
У пОнуди: 
Меница за озбиљнОст понуде
Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:
1) бланко сопствену меницу за оэбиљност понуде која је:

• издата са клаузулом пбез протеста" и ,,без извештаја" потписана од стране
законског засryпника или лица по овлашFiењу законског заступника, на начин који
прописује Закон о меници ("Сл. лист FHPJ" бр. 104/46, "Сл. лист CFPJ" бр. 16/65, 54/70
и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља);
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• евидентирана у Регистру меница и овлашfiења кога води Народна банка Србије ускладу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину воFјења регистра меница
и;овлашfiења („Сл. гласник РС` бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевомпословној банци да региструје меницу са одреfјеним серијским бројем, основ', на
основу кога се издаје меница и менично овлашfiење (број ЈН) и износ из основа (тачка
4: став 2. Одлуке);

2) Менично писмо - овлашfiење којим понуfјач овлашfiује наручиоца да може.наплатити
меницу на износ од минимум 10 % од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења
миниiмално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак
рока ажења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашfiења, које мора бити издато на основу Закона о меници; '
3) овлашfiење којим законски засryпник овлашfiује лица за потписивање менице' и
меничног овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашТiење не
потпи~сује законски засryпник понуfјача.; 
4) фотI окопију важеfiег Картона депонованих потписа овлаiиflених лица за располагање
новчаі+им средствима понуFјача код пословне банке, оверену од стране банке.

5) Фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашfiених за потпис
менице/овлашfiења (Оверени потписи лица овлашfiених за эаступање).

6) Доіаз о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила
рег страцију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiен~а
НБС), с тим да у делу „Основ издавања и износ из основа/валута" треба ОБАВЕЗНО
навести: ~

- ' У колони „Основ издавања менице" мора се навести: учешflе у јавној набавци
„Електропривреде Србије" Београд — Огранак ДЛХЕ, Бајина Башта ЈН

; ЈН/2100/0259/2020, а све у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и
начину воFјења Регистра меница и овлашfiења („Службени гласник Републике

"Србије" број 56/11);
- ' У колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести износ на који је меница издата;
- ,i У колони „Валута° треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коју се меница издаје.

У случају да изабрани ПонуFјач после истека рока за подношење понуда, а у року
важења опције понуде, повуче или измени понуду, благовремено не потпише Уговор
када је, његова понуда изабрана као најповољнија или не достави исправно средство
финансијског обезбеFјења за-добро извршење посла у складу са захтевима из Конкурсне
документације, Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за
оэбиљн'ост понуде,
Меница fie бити враfiена ПонуFјачу у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу
средствз финансијског обезбеfјења која су захтевана у закљученом Уговору. i

,
Меницаfle бити враfiена Понуfјачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу
уговор ,са Понуfјачем чија понуда буде иэабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из
Конкурсне документације понуда fie бити одбијена као неприхватљива због битниi;
недостатака.
Мен'ицааза добро извршење посла I
Понуђач', је обавеза і да Наручиоцу достави, у року од 10 дана од закључења Уговора:
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1) бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права
протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране
овлашfiеног лица,

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

3) ОвлашЋење којим законски засryпник овлашЋује лица за потписивање менице и
меничног овлашЋења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашflење не
потписује законски заступник понуТјача.

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

5) фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашfiених за потпис
менице/овлашЋења (Оверени потписи лица овлашfiених за заступање).

6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења
НБС), с тим да у делу „Основ издавања и износ из основа/валута" треба ОБАВЕЗНО
навести:

У колони „Основ издавања менице" мора се навести: Уговор ојавној набавци број:
 , а све у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и
начину воfјења Регистра меница и овлашЋења („Службени гласник Републике
Србије" број 56/11);

- У колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести износ на који је меница издата;
- У колони „Валута" треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коју се меница издаје.

Напомвна!!!
Меница за добро извршењв посла обаеезно се доставља у року од 10 дана од
закључења Уговора, у супротном Наручилац може покрвнути поступак раскида
Уговора и активирање, код банке, Мвнице за озбиљност понуде.
Мвница за добро извршењв посла може бити наплаћена у случају да изабрани
понуТјач не будв извршавао сеојв уговорнв обавезв у роковима и на начин
првдвиТјвн Уговором.

По потписивању Записника о квалитативно-квантитативном пријему 

Меница као СФО за отклањање грешака у гарантном року
Изабрани Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје пружених
услуга а најкасније 5 (пет) дана пре истека СФО за добро извршење посла, као СФО ,
за отклањање грешака у гарантном року, достави:
1) Бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је

неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена
службеним печатом од стране овлашfiеног лица;
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;2) Менично писмо - овлашflење којим понуТјач овлашfiује наручиоца да може,наплатити меницу на износ од минимално 5% од вредности уговора (без ПДВ-а)
' са роком важења минимално 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока.

Евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока
важења менице и меничног овлашfiења.

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

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

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

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

Меница може бити наплаfiена у случају да изабрани понуТјач не отклони недостатке
у гарантном року.
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року,
Наручилац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за
добро извршење посла. i

Достављање средстава финансијског обезбеfјења i
Средство финансијског обезбеFјења за озбиљност понуде доставља се као саставни део
Понуде и гласи на Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд - Огранак
„Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250
Бајина; . Башта. са наанаком: Средство финансијског обезбеfјења за ЈН бр..
Ј Н/2100/0259/2020
Средство финансијског обезбеТјења за добро иэвршење посла гласи на Јавно предузеfiе
„Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина
Башта и доставља се лично или поштом на адресу:

' Трг Душана ЈерковиЋа број 1, 31250 Бајина Башта
са наанаком: Средство финансијског обезбеђења

' за ЈН број ЈН/2100/0259/2020 ,
Средспво финансијског обезбеfјења за отклањање недостатака у гарантном року гласи
на ЈП ЕПС Београд, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана
Јврковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, и доставља се по потписивању Записника о'
квалитативно-квантитативном пријему или најкасније 5 дана пре истека Менице за добро
извршење посла, лично или поштом на адресу корисника уговора: ЈП ЕПС Београд;
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиFiа број 1, 31250
Бајина Башта, са наsнаком:

Средства финансијског обезбеТјења за Јавну набавку број ЈН/2100/0259/2020 1 '
f ~

6.21 ~ IДодатне информације и објашњења ~I ~
3аинтер;есовано лlице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
Наручиоцу и на Iевенryално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној
документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу
Наручио,ца, са назнаком: „06JAWFbEFbA - позив за јавну набавку број
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ЈН/2100/0259/2020 или електронским путем на следеfiе e-mai1 . адресе:
milutin.simic(~a eps.rs и nenad.puricГШeps.rs; радним данима (понедељак - петак) у
времену од 07 до 15 часова (СВА ПИТАFbА И ЗАХТЕВЕ ЗА ПOJAWЊEF6EM ПОСЛАТИ
ОБАВЕЗНО НА ОБЕ НАВЕДЕНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АДРЕСЕ). Захтев за појашњење
примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биfiе евидентиран
као примљен првог следеfiег радног дана.
Наручилац fle у року од 3(три) дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или Понуfјача
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да
од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако Наручилац у року предвиfјеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиfјеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да
допуњује Конкурсну документацију.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиfјен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац fie поступати у складу са 13.
начелним ставом који је Републичка комисија за заштиry права у посryпцима јавних
набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет
страници www.кin.qov.rs).

6.22 Трошкови понуде
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво ПонуFјач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова
припреме понуде.
Ако је посryпак јавне набавке обустављен из раэлога 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
ередства обезбеfјења, под условом да је Понуfјач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

6.23 Рок за доношење одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац fie одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално
25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац fie објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници у року од 3(три) дана од дана доношења.
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6.24 Додатна о iјашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац можеi да захтева од ПонуFјача додатна објашњења која fie му помоfiи припрегледу, вредновању и упореFјивању понуда, а може да врши и контролу (увид) кодПонуђача, однос i о његовог Подизвоi7ача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац fle ПонуFјачу оставитипримереми рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омоryfiи Наручиоцу контролу(увид+ код Понуfјача, као и код његовог Подизвоfјача.
Наручилац може,, уз сагласност Понуfјача, да изврши исправке рачунских грешака
уоче их приЛиком разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. '~У случају разлике измеfју јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако
се Понуi7ач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац fle његову понуду
одбити као неприхватљиву.

6.25 азлози за одбијање понуде
Понуда fie бити одбијена:
- ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајуhа;

ако ;се Понуfјач не сагласи са исправком рачунских грешака;
ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:
• По уТјач не докаже да испуњава обавезне услове за учешfiе;~
• ПонуТјач не докаже да испуњава додатне услове;
• Понуfјач није доставио тражено средство обезбеfјења;
• је по1 ,

нуFјени рок важења понуде краfiи од прописаног;
• понуда садржи друге недостатке због којих није мoryfle утврдити стварну садржину
понуде или није мoryfie упоредити је са другим понудама. ,
Наручилац fle донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109.
Закона.

1

6.26 Негативне референце 
•

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуfјач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:
• поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
• учинио повреду конкуренције; 

•~
• доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи

Уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
• одбио да достави доказе и средства обезбеFјења на шта се у понуди обавезао.~
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврfјује да Понуi7ач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године пре'
објављивања Позива за подношење понуда.
доказ наведеног може бити:
• правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;, i
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• исправа о реализованом средству обезбеFјења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;

• исправа о наплаЋеној уговорној казни;

• рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

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

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

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

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

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

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

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: Јавно предузеfiе
„Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина
Башта, Трг Душана ЈерковиЋа број 1, 31250 Бајина Башта са назнаком Захтев за заштиту
права "Услуге сервисирања опреме за БЗР", Јавна набавка број ЈН/2100/0259/2020,
а копија се истовремено доставља Fепубличкој комисији.
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mai1:
milutin.simicГШeps.rs радним данима (понедељак-петак) одi,00 до 15,00 часова.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње Наручиоца, осим ако овим законом није другачије одреfјено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина Позива за
подношење понуда или Конкурсне документације сматраЋе се благовременим ако је
примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
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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 у'колико 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
Порт i лу јавних набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. 3ЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом Захтеву . за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана
пријема Захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3!b из 3ЈН.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења Захтева
за заштиту права,' при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом Захтеву за заштиту
права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Детал~но упутство о садржини потпуног Захтева за заштиту права у складу са чланом
151. став 1. тач. 1) — 7) ЗЈН:
3ахтев, за заштиту права садржи:~ I
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,
2) назив и адресу Наручиоца,
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца,
4) повреде прописа којима се ypefjyje поступак јавне набавке,
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују,
6) потврду о уплати таксе из члана 156. 3ЈН,
7) потпис подносиоца.
Ако поднети Захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе Наручилац
fie такав захтев одбацити закључком.
Закључак Наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од ;3
(три) дана од дана доношења.
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дан,а
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремен.о
достав ља Наручиоцу. ;

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН: 1 '«, 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије
(број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаfiања 153 или 253, позив на број
ЈН2100,02592020, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Огранак ДЛХЕ, ЈН бр. ЈН број ЈН/2100/0259/2020;
прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од: ~

~
1) 120.000 динара ако се Захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;

1.
2) 120.000 динара ако се Захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.! .

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Страна 27 од 78



ЈП „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0259/2020

Ако је Захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу Захтева за
заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите
права.
Ако Захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора
Наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је Захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да
ли fie свака странка сносити своје трошкове или fie трошкови бити подељени
сразмерно усвојеном Захтеву за заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова мoryfie је тражити до доношења одлуке Наручиоца, односно
Републичке комисије о поднетом Захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је иэвршни
наслов.

Детаљно упутств0 о пОтврди из члана 151. став 1. тачка 6) 3ЈН
Потврдом се потврFјује да је уплата таксе извршена и она се прилаже уз Захтев за
заштиту права приликом подношења захтева Наручиоцу, како би се захтев сматрао
потпуним:
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС', број 124/12, 14/15 и
68/15) је прописано да Захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и
потврду о уплати таксе из члана 156. 3ЈН.
Подносилац Захтева за заштиту права је дужан да на одреfјени рачун буџета
Републике 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:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеFiе елементе:
(1)
(2)

(6)

да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да Потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши
увид у одговарајуfiи извод евиденционог рачуна достављеног од стране
Министарства финансија — Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
иэнос таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
број рачуна: 840-30678845-06;
шифру плаfiања: 153 или 253;
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;

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

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

извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашfiеног лица банке.
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2. Налог за уплаТу, први примерак, оверен потписом овлашFiеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из Потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. П ~ тврда иэда; а од стране Републике СРбије, Министарства финансија, Управе за
трезоР, потписан'а 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 треэоР (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осиryрање и други корисници јавних
средстава);
4. По1 дв да из ата о ст ане На о не банке С би'е ко'а садржи све елементе из Потврде~ Р д . д Р Р А Р Ј , Ј дР Рд
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подмосиоце Захтева за заштиту права (банке и

. други'субјекти) који имају отворен Рачун код Народне банке СРбије у складу са законом и
другим прописом:
5. ПР~имерак пра'вилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног
налоrа за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у
поступцима Јавних набавки http:Hwww. kіn.qov. rѕ/cІ/uputѕtvo-o-uplatі-repubііcke-
administrativne-takse.html и http://www.kin.qov.rs/download/Taksa-popunieni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА И3 ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити
на дев'изни 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

1
НАПОМЕНА:
ПРилико м уплата средстава потребно је навести следеFiе информације о плаfiању i',
„детаљи плаfiања ,(F1ELD 70: DETAILS OF PAYMENT): ~
- број ;у поступку iјавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и наэив
наручиqца у посту i ку јавне набавке.
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT 1NSTRUCTIONS

i

SW1FT MESSAGE МТ103 - EUR
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FIELD 32A: VALUE DATE — EUR- AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:

(INTERMEDIARY)

DEUTDEFFXXX

DEUTSCHE BANK AG, F/M

TAUNUSANLAGE 12

GERMANY

FIELD 57A:

(ACC. WITH BANK)

NBSRRSBGX)0(

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL

BANK OF SERBIA — NBS BEOGRAD,

NEMANJINA 17

SERBIA

/DE20500700100935930800

FIELD 59:

(BENEFICIARY)

/RS35908500103019323073

MINISTARSTVO FINANSIJA

UPRAVA ZA TREZOR

POP LUKINA 7-9

BEOGRAD

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

SWIFT MESSAGE MT103 — USD

FIELD 32A: VALUE DATE — USD- AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:

(INTERMEDIARY)

BKTRUS33XXX

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY

AMERICAS, NEW YORK

60 WALL STREET

UNITED STATES

FIELD 57A:

(ACC. WITH BANK)

NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL

BANK OF SERBIA — NB BEOGRAD,

NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:

(BENEFICIARY)

/RS35908500103019323073

MINISTARSTVO FINANSIJA

UPRAVA ZA TREZOR

POP LUKINA 7-9

BEOGRAD

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
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6.29 Закључивiње уговора
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биfiе закључен
Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у
понуди.

4
Наручилац fie доставити уговор о јавној набавци Понуfјачу којем је додељен Уговор у року
од 8 (осам) дана од протека рока за подношење Захтева за заштиту права.

I a ' '
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, Наручилац може закључити са првим следеfiим најповољнијим
Понуfјачем.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, Наручилац fie сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити Уговор
са Понуfјачем и пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права.
6.30 Измене током трајања уговора
Наручилац може 'након закључења Уговора о јавној набавци без спровоFјења поступка
јавне набвке повеfiати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1.
Закона о јавним набавкама.

Наручилац може повеТiати обим предмета јавне набавке иэ уговора о јавној набавци за
максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеfјена
финансијска средства, у случају непредвиfјених околности приликом реалиэације
Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке.

Након закључења Уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цене, и
других битних елемената уговора иэ објективних разлога који морају бити јасно и
прецизно одреfјени у Конкурсној документацији, Уговору о јавној набавци, односно
предвиfјени посебним прописима, као шТо су виша сила, измена важеfiих законских
прописа, мере државних оргна и измењене околности на тржишту настале услед више
силе.

У наведеном случају Наручилац fle донети Одлуку о измени уговора која садржи податке
у складу Прилогом ЗЛ Закона и у року од 3 (три) дана од дана доношења, исту објавити
на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној
ревизорској институцији. ~

,
~   ~
Ч ' 1
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7 ОБРАСЦИ И ПРVIЛОЗИ
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ОБРАЗАЦ број 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

i ~
Понуда бр.  ~  од за отворени поступак јавне набавке
услуга "Услуге 'сервисирања опреме за БЗР" - ЈН број Јн/2100/0259/2020.
1)општи подаци о понУЋачУ
Назив понуfјача

Врста правног лица: (микро, мало,
сред'ње, велико, физичко лице)

"

Адреса понуТјача

Матични број понуfјача:
~

Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:
;  

Електронска адреса понуђача (е-mail):

Теле;фон:
i ~ ,

Телефакс:,
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице
уговора

' овлашnено за потписивање

2,) понvдУ подноси:

А) сдмостдлно . i
Б) СА ПОДИЗВОЋАЧЕм

i
i

в) кАо зАЈЕдничкv понvдv i

Напомена:
Заокруж'ити начин подношења понуде.
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з) подаци о подизвоЋачу

1) Назив подизвоFјача:

Врста правног лица: (микро; мало,
средње, велико, физичко лице)

Адреса

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности
набавке који fie извршити
подизво)`јач:

Део предмета набавке који fie
извршити подизвоТјач:

2) Назив подизвођача:
Врста правног лица: (микро, мало,
средње, велико, физичко лице)

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности
набавке који fie извршити
подизвођач:

Део предмета набавке који Tie
извршити подизвоfјач:

напомена: 
Табелу „Подаци о подизвоfјачу" попуњавају само они понуГјачи који подносе понуду са
подизвоfјачем, а уколико има вefiu број подизвоFјача од места првдвиђених у табели, потрвбно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да св попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) подаци о;,чланv гРУпЕ noнvha чД
~

1)
;

Назив члана групе понуђача:

Врста правног лица: (микро, мало,
средње, велико, физичко лице)

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив члана групе понуfјача:

Врста правног лица: (микро, мало,
средње, велико у физичко лице), ;
Адреса

Матични број:

П, орески  иденмификациони број:
i

Име особе за контакт:

3) Назив члана групе понуђача:
1 '

Врста правног лица: (микро, мало,
средње, велико; физичко лице)

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт: ;

Напомена:

Табелу , ';,Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуfјачи који подносе
зајвдничку понуду, а уколико има eefiu број учвсника у заједничкој понуди од мвста предвиђвних
у табели, потребноје да св наввдвни образац копира у довољном броју примврака, да св попуни
u достави за сваког (понуђача који јв учвсник у ааједничкој понуди.
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5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ .,

:

УКУПНА ЦЕНА дин, без
ПДВ-а за оивирну .

иоличину,радних сати и
резервних делова Т1.+ .

Предмет набавке: "Услуге сервисирања опреме за
БЗР"
Број набавке: ЈН/2100/0259/2020

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ НА Р,. УЧИОЦА . . ПОНУДА ПОНУЋА ЧА

РОК И НАЧИН ПЛАЋАF6А:
У эаконском року до 45 дана од пријема рачуна.
Изабрани Понуfјач је дужан да приликом достављања
рачуна обавезно приложи и попуњен, потписан и
оверен Записник о пријему услуга, од стране
Наручиоца и од стране Понуfјача, који укључује
извршене услуге за претходни месец, као и Изјаве
понуfјача о гарантном року за сваку извршену услугу и
уграfјене резервне делове.

\
Сагласан за захтевом

Наручиоца
Дд / НЕ

(обавезно заокружити)

РОК ЗА ПРУЖАЕ6Е УСЛУГА

Изабрани ПонуFјач Tie пружање предметних услуга
започети након обостраног потписивања Уговора по
захтеву Наручиоца, најкасније у року од 7. (словима:
седам) календарских дана од дана пријема Захтева
Наручиоца на E-mail адресу дату у обрасцу понуде.

Завршетак пружања сваке појединачне услуге
сервисирања је максимално 30 (словима: тридесет)
календарских дана од дана почетка пружања услуге,
односно од дана преузимања предметног добра са
локације Наручиоца.

рок завршетка пружања сваке
појединачне услуге

сервисирања је
календарских дана од дана

почетка пружања услуге

Е-mail адреса за достављање
Захтева за вршење услуге

РОК ЗАВРШЕТКА ПРУЖАFbА УСЛУГА
Пе иод пружања услуга је максимално 2 (две) године
од дана ступања Уговора на снагу или до дана утрошка
планираних средстава уколико се средства раније
утроше.

Сагласан за захевом
Наручиоца

Дд ј НЕ
(обавезно заокружити)

ГАРАНТНИ РОК:
Гаранција на извршене услуге сервисирања и
одржавања не може бити кpaFia од 12 (дванаест)
месеци од дана извршења услуге.

Гарантни рок на извршене
услуге сервисирања и

одржавања износи
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,За уграТјене
произвоfјача
може

резервне
делова,

бити краfiи

;

делове важиfiе гарантни рок
које треба заменити, а који не

од 12 (дванаест) месеци.

месеци од дана извршене
услуге

Гарантни рок на уграТјене
резервне делове износи '

месеци од дана
уграТјивања

Место
просторије
да све
сервиса
Наручиоцу,
Локације
опрема

пружања
изабраног

апарате превезе
и након

о свом
Наручиоца

су:
- ХЕ "Бајина
- „Лимске
- ХЕ "Зворник"

I - ХЕ "Електроморава"
I y

МЕСТО ИЗВРШЕF6А:
предметних услуга су пословне

Понуfјача. Обавеза Понуfјача је
са локација Наручиоца до свог

извршеног сервисирања их врати
трошку.

са којих се преузима предметна

Башта"
ХЕ" Нова Варош

Мали Зворник
Чачак

Сагласан за захтевом
Наручиоца

Дд / НЕ
(обавезно заокружити)

Не
РОК BAЖEFbA ПОНУДЕ:

може бити к'раfiи од 60 (шездесет) дана од дана
отварања понуда

дана од дана отварања
понуда

;

Понуђач.је обвезник плаЋања ПДВ-а ДА /НЕ
(заокружити)

Понуда ПонуТЈача који не прихвата услове Наручиоца за рок и начин плаhања, рок
и методологију пружања услуга, рок завршетка пружања услуге, гарантни рок,
место извршења и рок важења понуде сматраflе се неприхватљивом.
Неопходно је и да се ПонуFјач изјасни, заокруживањем једног од понуТјених
одговора, да nuje обвезник плаnања ПДВ-а unu не

1
Место и датум

1~ М.П.
Понуfјач

Напомене: ~
1

- Понугјач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).
- Уколиiго понуђачи подносе заједничку понуду, група понуРјача може да овластиједног понуРјача
из групв понуfјача који fie попунити, потписати и печатом оверити образац понуде unu да
образа понуде потпишу и печатом овере сви понуfјачи из групе понуFјача (у том смислу овај
образац треба прилагодити веfiем броју потписника)

I ~ I
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ОБРАЗАЦ број 2.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

за отворени поступак јавне набавке услуге "Услуге сервисирања опреме за
БЗР" - ЈН број ЈН/2100/0259/2020.

Табела број 1.

Ре.бр Врста услуге Јед.
мере

Океирна
количина

Је
ди

ни
чн

а 
це

на
 б

ез
 П

Д
В

 
ди

на
ра

 

Је
ди

ни
чн

а 
це

на
 с

а 
П

Д
В

 

Ук
уп

на
 ц

ен
а 

бе
з 

П
Д

В
 

Ук
уп

на
 ц

ен
а 

са
 П

Д
В

 

(1) (2) (3) (4) (5) (в) (7) (8)

~•

Изолациони апарати за
вештачко дисање — укупно 14
компет апарата (Типови: „MSA
AUER", „Drager PSS3000", FENZY
AER1S" и"D1ABL0 industrial") -
Прегледи и испитивања, контрола
и сервис са издавањем стручног
налаза
Алкотест апарат - укупно 2 ком.
(Тип: "DRAGER" АЛКОТЕСТ 6810 -
прегледи и испитивања, контрола и
сервис са калибрацијом и издавањем
извештаја

радни
сат

60

Табела број 2.

. Ре.бр Назив резереног дела Јед.
мере

Океирна
количина

Је
ди

ни
чн

а 
це

на
 б

ез
 П

Д
В

' 
ди

на
ра

 

Је
ди

ни
чн

а 
це

на
 с

а 
П

Д
В

 
ди

на
ра

 

Ук
уп

на
 ц

ен
а 

бе
з П

Д
В

 
ди

на
ра

 

Ук
уп

на
 ц

ен
а 

са
 П

Д
В

 
ди

на
ра

 

(1) (2) (3) (4) (5) (в) (7) (8)

„MSA AUER"

1. плуfiни аутомат ком 6

2. спојница ком 6

З. заптивка ком 6

4. комплет заптивања боце ком 6

5. композитна боца ком 6

6. челична боца ком 6
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1

7. држач боце ком б

8. заштитна маска ком б

9.
~

вентил на боци ком б

10. 'филтер ком б

11. манометар ком б

12. пиштаљка ' ком б

1;3. опруга ком б

,,Draqer PSS3000"

I. плуТiни аутомат ком 3

2. спојница ком 3

3. заптивка ком 3

4. комплет заптивања боце ком 3

5. ~композитна боцас ком 3

б. челична боца ком 3
1'

7. држач боце~ ком 3 ~

8. заштитна маска~ ком 3

9. I ~вентил на боци ком 3

10. филтер ком 3

11. манометар ком 3

12. пиштаљка ком 3

13. опруга ком 3
i

,,FENZY AER1S"

1. г~луТiни аутомат ком 1

2. спојница ком 1 i

3. заптивка ком 1

4. комплет заптивања боце ком 1 ~~

5. композитна боца ком 1 ј

б. челична боца ком 1

7. држач боце i ком 1
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8. заштитна маска ком 1

9. вентил на боци ком 1

10. филтер ком 1

11. манометар ком 1

12. пиштаљка ком 1

13. Опруга ком 1

"D1ABL0 industrial"

1. плуfiни аутОмат ком 4

2. спОјница ком 4

3. заптивка ком 4

4. кОмплет эаптивања б0це ком 4 ~

5. кОмпОзитна б0ца ком 4

6. челична бОца ком 4

7. држач б0це ком 4

8. заштитна маска ком 4

9. вентил на бОци ком 4

10. филтер ком 4

11. манОметар ком 4

12. пиштаљка ком 4

13. Опруга ком 4

Алкотест апарат - Тип: "DRAGER" АЛКОТЕСТ 6810

1. екран ком 2

2. калибраци0ни мОдул ком 2

3. батерије ком 2

4. усник ком 2

5. светлеfiа ди0да ком 2

6. сОфтверска подршка ком 2

УКУПНО

Мест0 и датум ПОнуђач

Страна 40 од 78



ЈП „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0259/2020

Напомена:
-Уколико група понуfјача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац
посла
- Уколико понуfјач подноси понуду са подизвоfјачем овај образац потписује и оверава печатом
понуFјач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене
1

Понуfјач треба да попуни образац структуре цене, Табела број 1, на следеfiи начин:

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за ту позицији;
у колону б. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за ту позицији;
у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за ту позицији, тако што fie
помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-
количином (која је наведена у колони 4.); i
у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за ту позицији, и то тако што fie
помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони б.) са траженим обимом-
количином (која је' наведена у колони 4.). ~

;у ред бр. 1- уписује се укупно понуfјена цена за све позиције без ПДВ (тј. збир
колоне бр. 7)

- у ред бр. 11- уписује се укупан износ ПДВ
у ред бр. 111- уписује се укупно понуfјена цена са ПДВ (ред бр. 1+ ред.
бр. 11)

на место предвиfјено за место и датум уписује се место и датум попуњавања
обрасца структуре цене.
на место предвиFјено за печат и потпис понуfјач печатом оверава и потписује

~ образац структуре цене.
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ОБРАЗАЦ број 3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуге "Услуге сервисирања опреме за Б3Р", ЈН број:
Ј Н/2100/0259/2020
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС' број: 124/2012,
14/2015 и 68/2015), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о
обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС` број: 86/2015), уз понуду прилажем:

СТРУIСГУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

.
' динара
,

, ; --
динара

, - -
~~

- - - - - - - -- - - - - - .
Укупни трошкови без ПДВ

- - ---- -- -- - - - - - - ----
динара

' - _ _ -- - - - - --~ - -- - - - - -- - --- .- -

ПДВ
1 - --
i

- ~- - - --~ -- - -~--- -- ~---- -- -- ~ - -- --

динара
- - - --

;
- - - - - --- - -- - -- - - - - - - - -

Укупни трошкови са ПДв
~ -

i
- -- - -- -- - -- -------- - - -- -- ~ ----- -- --

динара

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

Датум:
М.П.

Напомена:

Понуђач

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуfјачи који су имали наведене
трошкове и који тражв да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном спучају
-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуfјач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона ојавним набавкама („Службени гласник
РС`; бр.124/12, 14/15 и 68/15)
-уколико понуРјач не попуни образац трошкова припреме понуде, Наручилац није дужан да му
надокнади трошкове и у Законом прописаном случају
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац
посла.Уколико понуГјач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава
печатом понуђач.
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ОБРАЗАЦ број 4

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) Понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношfiу потврfјује да је Понуду
број:  за 'јавну набавку услуге "Услуге сервисирања опреме за БЗР", бр,ој
ЈН/2100/0259/2020, Наручиоца Јавно предузеflе „Електропривреда Србије" Београд по
Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца дана  . године, поднео независно, без договора са
дрјrгим; понуfјачима или заинтересованим лицима. i
У супротном упознат је да fie сходно члану 1 68.став 1 .тачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС°, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав':

Датум: Понуfјач
М.П.

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуРјача Изјава се доставља за свакоiг
члана групе понуfјача. Изјава мора бити попуњена, потписана од странв овлашi►еног лица за
заступање понуfјача из групе понуfјача и оверена печатом.
У случају да понуFјач подноси понуду са подизвоfјачвм, Изјава се доставља за понуfјача и сваког
подизво~јача. Изјава мора бити попуњвна, потписана и оверена од стране овлашfiеног лица за
заступање понуђача'/подизвођача и оверена пвчатом.

~   '
Приликом подношењв понуде овај образац копирати у потребном броју примврака.
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ОБРАЗАЦ број 5

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

И ЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде
број:  за јавну набавку услуге "Услуге сервисирања опреме за БЗР",
број ЈН/2100/0259/2020 поштовали обавезе које произилазе из важеfiих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Даryм: ПонуТјач
М.П.

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

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист FHPJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист CFPJ 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
I коришТiења јединствених инструмената платног промета
,

ДУЖНИК:  
(назив' и седиште Понуfјача)

д

мАтИЧни БРоЈ дУЖниКА (понуfјача):  
тЕкvЋи РАчvн дvжникА (понуђача):  
пиБ дУЖниКА (понуFјача):  

и здаЂје дана године

мЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

за ЈН/2100/0259/2020

„Услуге сервисирања опреме за БЗР"

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

Предајемо вам бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива,' без
права протеста и наплатива на први позив, за ЈН „Услуге сервисирања опреме за БЗР",
број ЈН/2100/0259/2020.

i '
Овлашfiујемо Повериоца, да предату меницу број (уписапiи
серијски број менице) може попунити на износ од _  динара (минимално 10%
од вре~дности наше понуде без ПДВ), за озбиљност понуде са роком важења 30
(тридесет) дана ду,жим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока
важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашfi'ења за исти број дана.

Истовремено Овлашfiујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од
~ 1  динара (минимално 10% од вредности наше понуде без ПДВ), и да

безусл'овно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важеfiим
прописима извршити наплату са свих рачуна Дужника

I ~  (унети одговарајуfiе податке дужника -
издаваоца менице~ - назив, место и адресу) код банке, а у корист повериоца

i
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ОвлашFiујемо банке код којих имамо рачуне за наплату - да плаfiање изврше на терет
свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају
да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања
приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашfiења, 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 овлашfiеног за заступање
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника.
Меница је потписана од стране овлашТiеног лица за заступање Дужника
 (унети име и презиме овлашFiеног лица).

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

 Издавалац менице

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

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

2. Уколико као изабрани Понуђач не потпишемо уговор са Наручиоцем у року
дефинисаном позивом за потписивање Уговора или не обезбедимо или одбијемо
да обеэбедимо средство финансијског обезбеfјења у року дефинисаном у
Конкурсној документацији.

Датум: ПонуFјач:
М.П.

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

понуде
• овлашfiење којим законски засryпник овлашfiује лица за потписивање менице и

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

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

• фотокопија ОП обрасца
• Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије
• (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је

извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница
и овлашfiења НБС)

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

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист FHPJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист CFPJ бр.
16/65,; 54/70 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
коришјiења јединствених инструмената платног промета 1

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  
(називI и седиште Понуђача)
мАтични БРоЈ дУЖниКА (понуfјача):
тЕкvЋи РАчvн дvжниwА (понуfјача):
ПИБ ДУЖНИКА (Понуfјача):  

и зда,је дана године

мЕНИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕњЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ мЕНИцЕ

за Ј Н/2100/0259/20209

„Услуге сервисирања опреме за БЗР"

i

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

П еда емо вам 1 е н потписан и ове ен , бланко сопствен мени ко а ер ~ (i д v) v р v у цу i i
неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски
бр. (уписати серијски број) као средство финансијског обеэбеfјења и
овлашfiујемо Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Улица Балканска број
13, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа
од динара, (и словима~
динара) (минимално 10% вредности уговора без ПДВ), по Уговору о ЈН "Услуге
сервисирања опреме за БЗР , број ЈН/2100/0259/2020 од (заведен код
Кориснiика - Повериоца) и број   од   (заведен код
дужника) као средство финансијског обезбеfјења за добро извршења посла уколико

I'r  (назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе ~у
уговор'е'ном року или ик изврши делимично или неквалитетно.
Иэдата'бланко сопствена меница серијски број _ _  може се поднети на
наплату', у року доспеТiа утврFјеном Уговором бр.   од  
године (заведен ко~д Корисника-Повериоца) и бр.   од 
године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од
уговореног рока важења Уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења Уговора
има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашТiења, за исТи број
дана за!који fie бити продужен и рок важење Уговора.
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Овлашfiујемо Јавно предузеТiе „Електропривреда Србије" Београд, као Повериоца да у
складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности
бланко соло менице, безусловно и неопОзиво, без прОтеста и трошкова, вансудски
ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текуfiег рачуна Дужника
бр.  код   Банке, а у корист
текуТiег рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Банка Интеса.

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

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

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

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

Место и даryм иэдавања Овлашfiења

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Потпис овлашFiеног лица

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

извршење посла
• овлашfiење којим законски заступник овлашfiује лица за потписивање менице и

меничног овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично
овлашFiење не потписује законски заступник понуfјача.

• фотокопија важеfiег Картона депонованих потписа овлашТiених лица за
располагање новчаним средствима понуFјача код пословне банке оверена од
стране банке.

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

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

СФО за добро изершење посла обаеезно се достаеља у року од 10 дана од
закључења Угоеора, у супротном Наручилац може покренути поступак раскида
Угоеора и активирање, код банке, СФО за Озбиљност понуде.
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ОБРАЗАЦ број 6.2
, 

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист FHPJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист CFPJ 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. О3/02 и 05103, Сл. гл. РС бр.
43/04 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину
коришТiења јединствених инструмената платног промета '

ДУЖF~ИК:  
I 

,

(називl и седиште :понуfјача) ~
мАтични БРоЈ дУЖниКА (понуfјача) 
тЕкvF,и РАчvн дvжникА (понуfјача) 
пиБ дУЖниКА (понуfјача) 
И здаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕњЕ
; ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
' за Ј Н/2100/0259/2020

° „Услуге сервисирања опреме за БЗР"
КОРИСНИК — ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Балканска број

; 13, Београд / Огранак „Дринско — Лимске ХЕ", трг Душана Јерковиfiа i1,
Бајина Башта, матични број: 20053658, ПИБ: 103920327, број текуFiег
рачуна 160-797-13 Banka lntesa.

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену бланко сопствену меницу, серијски број:
  (уписати серијски број менице) као средство финансијског
обезбеfјења и овлашflујемо Јавно предузеflе „Електропривреда Србије" Балканска број
-13, Београд / Огранак „Дринско — Лимске ХЕ", трг Душана Јерковиfiа 1, Бајина Башта, као
Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од
  динара (словима: .  динара), по
Уговору о ЈН "Услуге сервисирања опреме за БЗР", број ЈН/2100/0259/2020 од
 (заведен код Корисника — Повериоца) и бр. од 
(заведен код Дужника) као средство финансијског обезбеFјења за отклањање
недостатака у гарантном року у вредности од 5% вредности уговора без ПДВ-а, уколико
 (назив дужника), као дужник не изврше недостатке у гарантном
року. ! ~;
Идата бланко сопствена меница серијски број   (yпucarriu
серијски број менице) може се поднети на наплату у року доспеfiа утврfјеном Уговором
бр. •  од године, (заведен код Корисника — Повериоца)
и бр.  •  од  •  (заведен код Дужника), тј. најкасније до истека рока
од 5 (сдовима: пет) дана од уговореног гарантног рока, с тим да евентуални продужетак
гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашfi'ења за исти број дана за који fie бити продужен и гарантни рок. i
Овлашiiујемо Јавнр предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, као Повериоца да у
складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности
бланкоi сопствене менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текуfiег рачуна
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Дужника бр.  кОд   Банке, а у
кОрист текуhег рачуна Повери0ца бр. 160-797-13 Банка Интеса.

Меница је важеfiа и у случају да у тОку трајања реализације наведенОг угОвОра дОfје до:
прОмена ОвлашFiених за заступање правнОг лица, прОмена лица Овлашћених за
располагање средствима са рачуна Дужника, прОмена печата, стаryсних прОмена кОд
Дужника, Оснивања нОвих правних субјеката Од стране Дужника и других промена Од
значаја за правни прОмет.
Дужник се Одриче права на пОвлачење ОвОг Овлашfiења, на стављање пригОвОра на
задужење и на стОрнирање задужења п0 ОвОм ОснОву за наплату.
Меница је пОтписана Од стране ОвлашFiеног лица за засryпање Дужника

(унети име и презиме овлашfiенОг лица).

Ово меничн0 писм0 - Овлашfiење сачињен0 је у 2 (два) истОветна примерка, Од кОјих је 1
(један) примерак за ПОвери0ца, а 1 (један) задржава Дужник.

Мест0 и датум издавања Овлашfiења

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

ПОтпис овлашfiеног лица

ПрилОзи:
• 1 (једна) пОтписана и Оверена бланк0 сОпствена меница за дОбр0 извршење

посла
• Овлашfiење кОјим закОнски заступник Овлашfiује лица за потписивање менице и

меничног овлашТiења за кОнкретан посао, у случају да меницу и меничн0
Овлашfiење не пОтписује закОнски заступник понуРјача.

• фОтОкопија важеТiег КартОна депОнОваних потписа Овлашfiених лица за
распОлагање нОвчаним средствима понуfјача кОд пословне банке, Оверена Од
стране банке;

• фотОкОпија ОП обрасца;
• дОказ о регистрацији менице у Регистру меница нарОдне банке Србије

(фОтОкОпија Захтева за регистрацију менице Од стране пОслОвне банке која је
извршила регистрацију менице или извОд са интернет странице Регистра меница
н6с).

Меничн0 писм0 у скпаду са садржином овог ПрилОга се првдаје у тренутку
примопредаје предмета Уг0е0ра unu најкасније 5 (слоеима: пет) дана пре иствка
СФО за дОбро изершење посла.
Уколико се СФО за отклањање недостатака у гаранрнОм рОку не достави у
предвиFјеном року Наручилац мОже активирати кОд банке СФО за дОбр0
извршење посла.
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ПРИЛОГ 6рој 1

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку:

"Услуге сервисирања опреме за БЗР"
број: ЈН/2100/0259/2020

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

1
ПОДАТАК О НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЋАЧА

1. Члану
носи Э
поднети
групу~nонуђача

групе који fle бити
~ац посла, односно који fie

понуду и, који Tie заступати
пред наручиоцем;

2: Опис
понуfјача
изврш,.

послова сваког од
из групе понуfјача у

ењу уговора: 1i

i

3:Друго:

i

Потпис одговорног лица члана групе понуfјача:

м.п.
Потпис одговорног лица члана групе понуfјача:

м.п.,
Датум:

Напомена:
У случају подноwења Заједничке понудв попунити, потписати, оверити и доставити овај
Образац, а ако не могу сви подаци да стану у овај Образац доставити потписан и овере'н
Споразу'м у складу са Законом о јавним набавкама и овом Конурсном докумвнтацијом, а који
обаввзно садржи податкв из Обрасца (Прилог 1).
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ПРиЛОГ број 2

ИЗЈАВА ПОНУЋАЧА О ГАРАНТНОМ РОКУ
за јавну набавку:

"Услуге сервисирања опреме за БзР"
број: ЈН/2100/0259/2020

изЈАвА

Пунуfјач у поступку јавне
набавке

"Услуге сервисирања опреме за БзР", број: ЈН/2100/0259/2020
Даје гарантни рок за извршене услуге од месеци, као и за резервне
делове од месеци

место и датум: Понуfјач:

М.П.
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ПРИЛОГ број 3.

ЗАПИСНИК О ПРИЈЕМУ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА
за ЈН/2100/0259/2020 - "Услуге сервисирања опреме за БЗР"'

Датум 

Добављач: наручилац - Корисник услуге:

(назив правног лица) (ЈП ЕПС - Огранак "Дринско - Лимске ХЕ)

(Адреса правног лица) (Трг Душама Јерковиfiа број 1,

Број Уговора/Датум:

31250 Бајина Башта)

Број налога за набавку/наруџбенице (нЗн):
Место извршене у'слуге/ Место трошка':  
Објекат: 

А) дЕ АљнА спЕциФикАциЈА vcnvrE:

Укупна'вредност извршених услуга по спецификацији (без ПДВ-а) динара.

ПРИЛОГ: нАЛОГ ЗА нА6АВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без
ПДВ-аукупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а) / Извештај о извршеним услугама.

Предмет уговора одговара траженим техничким карактеристикама.

❑ ДА
о нЕ

Предмет уговора нема видљивих оштеflења
❑ ДА
❑ нЕ

Укупан број позиција иэ спецификације: Број улаза:

навести позиције
рекламације):

i
i '

које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају

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

Б) да је Услуга извршена У обимУ, квалитетУ, Уговореном рокУ и сагласно УговорУ
потвРђУЈУ:

Пружалац Услуга: Корисник услуге

(име и презиме) (име и презиме)

1) У случајУ да се Услуга односи на веfiи број Места трошка, уз Записник приложити
посебнУ спецификацијУ по МестУ трошка.

Добављач се обавеэује да уз факryрУ достави и обострано потписани Записник.

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

НАПОМЕНА:
Овај Записник се дОставља сам0 информативан0, шт0 значи да ПОнуђачи исти не
достављају уз ПОнуду.
Појашњења:
1. налог за набавку=наруџбеница (излазни документ ка Добављачу, издат на основу

vговора) о6АвЕзАн пРилог зАписникА.
2. Потпис од стране наручиоца - корисника услуге на записнику је јвдан и то је

потпис Одговорног лица за npafieњe извршења уговора именованог Рвшењвм.
З. Добављачје дужан да уз фактуру достави и обострано потписани Записник.
4. Обавеза наручиоца — корисника услуге је издавање писмвног налога за набавку.
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Jfl „EneicrponpHapega Cp6Hje" Beorpag - OrpaHaK Ko - .11HmcKe XE„ Bajmia Baurra

KoHKypcHa goKymeHrawija JH/2100/0259/2020

MO,EIESI YrOBOPA 0 11PDKAFEW YcnyrA

3a JABHY HABABKY 6poj JH/2100/0259/2020 - "Ycnyre cepucHpaHDa onpeme 3a B3P"

Y cKnady ca damuM Modenom yeoeopa u enemeHmuma HajnoearbHuje noHyde 5uhe 3aKrbygeH
Yeoeop o jaeHoj Ha6aequ. FloHyhav damu Moden yeoeopa nomnucyje, oeepaea u docmaerba
y no/40u.

OBaj yrosop 3aKrbyL1iirm cy y Bajmoj Baum, gaHa rogme:

YroBopHe crpame:

1. Jaemo npeRy3ehe "Eneirrponpmepe,cia Cp6mje" BeorpaR, BanKamcKa 6p.13,

OrpamaK "Apmmcico - ilmnacKe xmgpoeneicrpame" Bajmma Baurra,

Tpr gywaHa JepKomina 6poj 1, 31250 BajmHa Batura,
MaTMLIHM 6poj: 20053658
Ma 103920327

TeKytni paLiyH 6poj: 160-797-13,

BaHKa: Banca Intesa ag Beorpag

• KOJe 3acTyna >kerbK0 PliCIAMOBIArl gvinn.maw.mFoK. pyKoBoglinaLl 3a umsec-navje,
mogepHinaLtHja II peEnirrannamja npom3sogmix arperaTa y OrpaHKy ,13,p1IHcKo-fliamcKe

• X; Baj a Baurra no ilyHomajy Brt gpiperropa Jfl Enc 6poj 12.01.178416/1-20 og
3093.2020. rogme.

(y garbem TeKcry: KopmcmmK ycnyre)
1

Ynlit.ta  
Kora 3aCTyna 
MB
11145  ' 
TekyfuipaLlyH 6poj:

6poj
1#13

(y garbem TeKc-ry: ilpymcanaLi ycnyre)

t-InaHosw rpyne/nogH3BobaLui: (oeaj cmae ce yHocu y Moden cam aKo nocmoje)

1.

2

 113

Yruit4a   6poj 

i ora 3ac-ryna 
MB  
h115 

TeKyhm pat-1141 6poj:

niiqa  

Kora 3acryna 
MB  
nvi5 
TeKyrui paHr 6poj:  

(If garbem TeKc-ry 3ajegHo: YroBopHe cTpaHe)

6poj
113
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

• да је Наручилац — Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта (у
даљем тексту: Наручилац-Корисник услуге) спровео, отворени поступак јавне набавке
сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон) за јавну набавку услуге "Услуге
сервисирања опреме за БЗР" (у даљем тексту: Услуга), број јавне набавке
Ј Н/2100/0259/2020.
• да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на
Порталу јавних набавки дана године, као и на интернет страници Корисника
услуге;
• да Понуда ПонуТјача (у даљем тексту: Пружалац услуге) у поступку јавне набавке
број ЈН/2100/0259/2020, која је эаведена код Наручиоца-Корисника услуге под ЈП ЕПС
бројем   од  .2020. године, у потпуности одговара захтеву
Наручиоца-Корисника услуге из позива за подношење понуда и Конкурсној документацији

• да је Наручилац-Купац својом Одлуком о додели уговора бр.   од
године изабрао понуду Продавца  (попуњава

Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим Уговором о пружању услуге (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуга се обавезује
да за потребе Корисника услуга изврши и пружи услугу: "Услуге сервисирања опреме
за БЗР", број: ЈН/2100/0259/2020 (у даљем тексту: Услуга) која се састоји од:
Услуге сервисирања опреме за Б3Р се односе на контролу и сервис:

Vlзолационих апарата за вештачко дисање — укупно 14 компет апарата (Типови:
„MSA AUER", „Drager PSS3000", FENZY AER1S" u "DІABLO industrial") - Прегледи и
испитивања, контролу и сервис са издавањем стручног налаза

Алкотест апарата — укупно 2 ком. (Tun: "DRAGER" АЛКОТЕСТ 6810) — прегледи
и испитивања, контрола и сервис са калибрацијом и издавањем извештаја

Количина потребних услуга изражена у радним сатима износи: 60 радних сати и
оријентационе је природе јер fie се вршити искључиво по позиву Наручиоца у складу са
потребама интервенције на опреми.
Резервни делови потребни за сервисирање дати су оријентационо. Фактурисаfiе се
стварно уграfјени делови по јединичним ценама из усвојене понуде.
Цена радног сата за извршене услуге од стране Добављача, обавезно укључује све
пратеflе трошкове: транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу,
сервисне активности, монтажу, пробу и пуштање у рад.
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ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.

Укупну уговорену ;вредност услуге из члана 1. овог Уговора одредиfiе Корисник услуге на
основу понуfјених цена радног сата и резервних делова и процењене вредности јавне
набавке.
Укупна цена у понуди служи, искључиво, за вредновање понуда.
Уговор може бити закључен максимално до износа планираних средстава за ову јавну
на6ав~ку. ' .
Плаfiања fle се вршити по стварно извршеним услугама у складу са понуТјеним—
усвојеlним јединичним ценама из Понуде и условима из Конкурсне документације. ;
Напомена:
На вредност из става 1. овог члана обрачунава се припадајуflи порез на додату вредност
у складу са прописима Републике Србије.

У уговорену вредност су урачунати сви трошкови веэани за реализацију Уговорене услуге.

Јединичне цене су фиксне, односно не моry се мењати за све време вршења услуга по
овом уговору. •

;
I ~ 

МЕРОДАВНО ПРАВО
Члан 3.

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

а 
ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

i I

Члан 4.
Овлашfiени представници за праflење извршења овог Уговора су:
За Корисника услуге Ненад Пуриfi — лице за извршење Уговора

i Јелена Тошиfi — лице за реализацију Уговора
- Пружалац услуга именује   као лице за праflење
извршења уговора'од стране Пружаоца услуга.
Овлашiiења и дужности овлашfiених представника су праТiење реализације овог Уговора;
су да.

- израд'е и доставе Захтев за вршење услуга, за сваку појединачну услуry,
- да сачине, потпишу и верификују Записник о квалитативном пријему услуга (беiз

примедби);
- извриiавају и друге дужности везане за финансијску реализацију и ивршење предмета

овог Уговора, по потреби, у складу са добијеним Решењима.
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НАЧИН И УСЛОВИ ФАКТУРИСАF6А И ПЛАЋАF6А
Члан 5.

Пружалац услуга се обавезује да, по пруженој услузи у из члана 1. овог Уговора,
испостави Кориснику услуге рачун за део услуге који је реализовао са обострано
потписаним Запусником о извршеним услугама, најкасније до 5. (петог) дана у месецу за
услуге извршене у претходном месецу.
ПлаFiање fie се вршити искључиво за извршене услуге на основу достављених рачуна и
припадајуfiих Записника.
Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге плати извршену Услуry динарском
дознаком, у року до 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна на
писарницу Огранка ДЛХЕ — ХЕ "Бајина Башта".
Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца — Корисника услуге: Јавно предузеfiе
„Електропривреда Србије" Београд, Балканска бр.13. Огранак „Дринско - Лимске
хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта.
Рок плаfiања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратеfiом
документацијом.
Плаfiања по основу овог Уговора биfiе извршена на динарски текуfiи рачун Пружаоца
услуга бр: који се води код банке.
Пружалац услуга се обавезује да се приликом испостављања рачуна обавезно позове на
број јавне набавке и заводни број Уговора (заводни број код Наручиоца — Корисника
услуге).

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА
Члан 6.

Пружалац услуга је дужан да Уговорене услуге изведе стручно и квалитетно у складу са
прописима и стандардима Републике Србије.
Пружалац услуга је дужан да у року од 10 (словима: десет) дана благовремено затражи
од Наручиоца - Корисника услуге све потребне информације, разјашњења, документацију
и друге релевантне податке неопходне за извршење овог Уговора.
Уколико Пружалац услуга не поступи у складу са претходним ставом овог члана,
сматраflе се да је благовремено прибавио све потребне податке за извршење Услуге у
целости.
Пружалац услуга је дужан да пружи Ycnyry Наручиоцу - Кориснику услуге у складу са
својим целокупним знањем и искуством које поседује и обезбеди сва обавештења
Наручиоцу - Кориснику услуге о унапреFјењима и побољшањима, иновацијама и
техничким достигнуfiима, која се односе на предмет овог Уговора.
Пружалац услуга је дужан да накнади штете које приликом извршења предмета јавне
набавке причини својом кривицом.
Пружалац услуга се обавезује да приликом пружања услуге достави Наручиоцу -
Кориснику услуге потребну документацију (сертификат, атест уколико подлеже
атестирању и декларацију) на српском језику.
Пружалац услуга је дужан да са представником Наручиоца - Корисника услуге сачини
Записник о пријему услуге.
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! Члан 7.
Обавеза Пружаоца услуга је да радници који буду непосредно ангажовани на пружању
услуга; задатке извршавају по плану и распореду одговорних радника Корисника услуге.
Пружалац услуга . се обавезује да радници, за време ангажовања на пружању услуга,
морају имати статус запосленог или радно ангажованог радника, најмање до истека рока
важења Уговора.

~ Члан 8.
Уговорне стране су у обавези да током реализације предмета овог Уговора, једна другој
учине ' доступним, све релевантне податке, документацију и информације којима
располажу, а које су од значаја за извршење овог Уговора.
Уговорне стране су у обавези да по потреби предуэму и друге обавезе које се покажу као
нужне од значаја за реалиэацију предмета овог Уговора.

Члан 9.
Пружалац услуга и извршиоци који су ангажовани на извршавању Уговорене услуге која
је предмет овог Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација
садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, до којих
доfју увези са реализацијом Уговорене услуге из овог Уговора и да их користе искључиво
за обављање те услуге, а у складу са Уговором о чувању пословне тајне и поверљивих
информација који као прилог 4. Чини саставни део овог Уговора.
Ин о м, а ије, по а и и документација које је Наpvчилац- Ко исник услуге доставіо,
Добављачу у извршавању предмета овог Уговора, Добављач не може стављати на
располагање треfiим лицима без писане сагласности Наручиоца - Корисника услуге.

ОБАВЕЗЕ КОРИС
'
НИКА УСЛУГЕ

i
' Члан 10.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуга изврши исплату реалиэованих услуга
из члана 1. у складу са извршеним активностима, на начин и у роковима утврђеним овим
Уговором. '

I Члан 11.
Корисник услуге је дужан да Пружаоцу услуга током целокупног периода реализације
предме;та овог Уговора, учини досryпним све релевантне податке, документацију ;и
информације којима располаже, као и пресек стања података, документације ;и
иформација којима располаже у моменту закључења овог Уговора, а које су у вези са
извршењем овог Уговора.

Члан 12.

Пружал~ац услуга потврFјује да је носилац права интелекrуалне својине и да fie предмет
овог Уговора извршавати уз поштовање обавеза које произилазе из важеfiих прописа који
реryлишу права интелекryалне својине у Републици Србији.
Накнају за коришftење права интелектуалне својине, као и одговорност за евентуалну
повреду заштиfiених права интелекryалне својине треfiих лица, сноси у целости
Добављач.
Корисн~ик услуге има право трајног и неограниченог коришflења свих Уговорених услуга
које cyi предмет овог Уговора, без икакве посебне накнаде осим уговором предвиFјене,вредности.
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РОК И МЕТОДОЛОГИЈА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
Члан 13.

Пружалац услуга fie пружање предметних услуга запОчети након обостраног пОтписивања
Уговора по захтеву Корисника услуга, најкасније у року од 7. (слОвима: седам)
календарских дана од дана пријема захтева Наручиоца.

Први корак при пружању услуге сервисирања опреме је дефектажа, након које следи
достављање понуде са укупном ценом коштања услуге. Изабрани Понуђач је дужан да,
пре приступања извршењу сваке појединачне услуге, Наручиоцу достави у писаној форми
понуду у којој је садржана цена услуге са свим трошковима и списак свих резервних
делова са припадајуfiим ценама, које је потребно заменити на предметној опреми как0 би
сервисирање било адекватно извршен0.
Наручилац fle посебно обратити пажњу на количину предвиi7ених радних сати као и на
цене резервних делова који нису специфицирани у обрасцу струкryре цена а појавила се
потреба за нјиховом заменОм.
Уколик0 се Наручилац сложи са укупном понуfјеном ценом појединачне услуге, изабрани
Понуђач fie приступити извршењу појединачне услуге и по окончању. исте Кориснику
услуга доставити фактуру у којој fie поред цене услуге бити исказани и делови који су
замењени са јединичним ценама. У супротном случају, укОлико се Корисник услуга не
сложи са укупном понуТјеном ценом појединачне услуге, Корисник услуга може делимично
или потпуно одустати од сервисирања предметне ставке опреме.
Завршетак пружања сваке појединачне услуге сервисирања је максимално 30 (словима:
тридесет) календарских дана од дана почетка пружања услуге, односно од дана
преузимања предметног дОбра са лОкације Корисника услуга.
Период пружања услуга је максимално 2 (две) године од дана сryпања Уговора на снаry
или до дана утрошка планираних средстава укОлико се средства раније утроше.
МЕСТО ИЗВРШЕh6А УСЛУГЕ

Члан 14.
Место пружања предметних услуга су пословне просторије Пружаоца услуга.
Обавеза Пружаоца услуга је да све апарате превезе са локација Корисника услуге до свог
сервиса и након извршеног сервисирања их врати Наручиоцу-Кориснику услуге, о свом
трошку.
Локације Наручиоца-Корисника услуге са којих се преузима предметна опрема су:

• ХЕ "Бајина Башта"
• „Лимске ХЕ" Нова Варош
• ХЕ "Зворник" Мали Зворник
• ХЕ "Електроморава" Чачак

ГАРАНТНИ РОК
Члан 15.

Гаранција на извршене услуге сервисирања и одржавања је месеци од дана
извршења услуге.
За уграТјене резервне делове гарантни рок је месеци од дана уградње.
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~
1 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 06E36EЋEFbA

i
Члан 16.

Пружалац услуге је у обавези да накасније у року од 10 (десет) дана по закључењу
Уговора достави Меницу за добро извршење посла као средство финансијског
обезбеfјења на износ од 1 0% од уговорене вредности без ПДВ-а, којим обезбеfјује
испуњење својих обавеза. ;

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеРјења падају на Терет Добављача,ј а
исти моry бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Меница за добро извршење посла може гласити на члана Групе понуТјача или Понуfјача,
али не,и на ПодизвоFјача.

Меница за добро извршење посла мора бити у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
Менице за добро извршење посла мора се продужити.

~ 

Пружалац услуга је обавезан да наручиоцу - Кориснику услуге достави :

1) '' Бланко сопствену меницу која је:
• издата 'са клаузулом „без протеста" и ,,без извештаја", потписана од стране

законског заступника или лица по овлашfiењу законског заступника, на начи'н
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/ОЗ Уст.И

~ повеља)
• евидентирана у Регистру меница и овлашЋења кога води Народна банка
; Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења

регистра меница и овлашЋења („Сл. гласник РС' бр. 56/11 и 80/15) и то
документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са
одреРјеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично
овлашflење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

2) Менично писмо - овлашЋење које мора бити издато на основу Закона о меници и тачке
, 1, 2' и 6 ,,Одлуке о облику, садржини и начину коришfiења јединствених инструмената
платног промета". Менично писмо мора да буде неопозиво и безусловно овлашfiење

, којим Добављач Наручиоца - Корисника услуге овлашflује да може без протеста,
приговора и трошкова попунити и наплатитои меницу на износ од 10% вредности

: Уговора без ПДВ-а, у року најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од рока
важења Уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења Уговора има за
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашfiења за исти број
дана. i

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

4) фотокопију важеFiег Картона депонованих потписа овлашЋених лица за располагањ'е
нов~чаним средствима Добављача код пословне банке, оверену од стране банке.

5) 'фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашЋених за потпис
менице/овлашЋ~ења (Оверени потписи лица овлашfiених за заступање). "

6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопиј'а
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашЋења
НБС), с тим да у делу „Основ издавања и износ из основа/валута" треба ОБАВЕЗНО
навести:
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Меница за добро извршење посла се предаје приликом закључења Уговора или
најкасније у року од 10 дана од закључења Уговора, у супротном Корисник услуге може
покренути поступак раскида Уговора и активирање, код банке, Менице за озбиљност
понуде.
Меница за добро извршење посла може бити наплаfiена у случају да Пружалац услуга не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиfјен Уговором.

Члан 17.
Достављање средства финансијског обезбеfјења из члана 1 б. представља одложни
услов, тако да правно дејство овог Уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Члан 18.
Меница као гаранција за отклањање грешака у гарантном року
Пружалац услуга се обавезује да Кориснику услуге у тренутку примопредаје сервисиране
опреме или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеfјења за добро
извршење посла, достави:
1. бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је

неопозива, беэ права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена
службеним печатом од стране овлашfiеног лица,

2. Менично писмо - овлашfiење којим Добављач овлашfiује наручиоца - Корисника
услуге да може наплатити меницу на износ од динара са роком важења
30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока завршетка
посла има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашfiења за
исти број дана,

3. фотокопију важеТiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање
новчаним средствима Добављача 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 овлашfiења
н6с)

Меница може бити наплаfiена у случају да Пружалац услуга не отклони недостатке у
гарантном року.
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Корисник
услуге има право да наплати средство финанасијског обезбеfјења за добро извршење
посла.

И3ВРШИОЦИ
Члан 19.

Извршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуга.
Добављач доставља Кориснику услуге:
- Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца.
Уколико се током извршења Услуге, појави оправдана потреба за заменом једног или
више извршилаца, као и на необразложен захтев Корисника услуге Пружалац услуга је
дужан да извршиоца замени другим извршиоцима са најмање истим стручним
квалитетима и квалификацијама, уз претходну писану сагласност Корисника услуге.
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1
Ако Пружалац услуга мора да повуче или замени било ког извршиоца Услуге за време
трајања овог Уговора, све трошкове који настану таквом заменом сноси Пружалац услуга.

Члан 20.
~ 

Пружалац услуга је дужан да колективно осиryра своје запослене (извршиоце) у случају
повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом. ;
Пружалац услуга је дужан да поседује полису осиryрања од одговорности из делатности
за штете причињене треfiим лицима .
Осиryрања из става 1. овог члана, трајаfiе до извршења Услуга које су предмет овог
Уговора.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ УСЛУГЕ
i Члан 21.

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у
присуству овлашfiених представника за праfiење Уговора, на паритеry франко пословни
објекти; Наручиоца - Корисника услуге.
У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму, и
квалитету, Наручилац - Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује;и
исту одмах достави Пружаоцу услуга у року од 5 (словима: пет) дана.
Пружалац услуга ;се обавеэује да недостатке установљене од стране Корисника услуге
приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 5 (словима: пет) од~ ,момента пријема рекламације о свом трошку. i

ВАЖНОСТ УГОВОРА
Члан 22.

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу овлашfiени представници Уговорник
страна:' :
Овај Уговор ступа на снаry када Добављач у складу са роковима из члана 16. овог Уговора
достави средставо финансијског обезбеТјења за добро извршење посла.

, i Члан 23.
Важност Уговора траје до обостраног испуњења уговорених обавеза и/или до исцрпљењ;а
уговореног износа, а најкасније до 31.12.2022. године.
Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биfiе
реализоване највише до износа средстава, која fie за ту намену бити одобрена у новом
програму пословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаfiати уговорене обавезе.

+ 1

НАКНАДА ШТЕТЕ;
Члан 24.

i ;
Пружалац услуга је, у складу са 300 одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге
неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетик
овим Уговором.

;
Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуга и
уколико; се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац
услуга је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право
на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуга уз издавање
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одговарајуfiег обрачуна са роком плаfiања од 15 (словима: петнаест) дана од датума
издавања истог.
Ниједна Уговорна страна нeFie бити одговорна за било какве посредне штете и/или за
измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета,
а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању
груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на
страни Пружаоца услуга.
Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било
које Уговорне стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни,
као и у вези са поштовањем права интелектуалне својине из члана 26. овог Уговора.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 25.

У случају да Пружалац услуга, својом кривицом, не изврши/ не пружи о року уговорене
Услуге, Пружалац услуга је дужан да плати Кориснику услуге уговорне пенале, у износу
од 0,5°/о од уговорене вредности овог - Уговора за сваки започети дан кашњења, у
максималном износу од 1 О% од уговорене вредности без пореза на додату вредност.
Плаfiање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет)
дана од дана издавања рачуна од стране Наручиоца - Корисника услуге за уговорне
пенале.
Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је вeFia
од износа тих пенала, има право на накнаду разлике измеТју претрпљене штете у целости
и исплаfiених пенала.

ВИША СИЛА
Члан 26.

У случају више силе — непредвиFјених догаfјаја ван контроле Уговорних страна, који
спречавају било коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по овом Уговору —
извршавање уговорених обавеза fie се прекинути у оној мери у којој је Уговорна страна
погоfјена таквим догаfјајем и за време за које траје немоryfiност извршења уговорних
Услуга услед насryпања непредвиfјених догађаја, под условом да је друга Уговорна
страна обавештена, у року од најдуже 3 (словима:три) радна дана о наступању више силе.
У случају наступања више силе, Пружалац услуга има право да продужи рок важења
Уговора за оно време за које је настало кашњење у извршавању уговорних Услуга,
проузроковано вишом силом.
У случају из претходног става овог члана Уговора Корисник услуге fie поступати у складу
са чланом 115. Закона.
Свака Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у периоду трајања више силе,
односно за период мировања Уговора услед дејства више силе, за који се продужава рок
важења Уговора.
Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне
стране fie се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора —
одлагању испуњења и о томе fle закључити анекс овог Уговора, или fle се договорити о
раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу — ни једна од
Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.
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РАСКИД УГОВОРА
~ Члан 27.

Свака Уговорне стlране може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у случају
непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања или
неквалитетног извршења Услуге која је предмет овог Уговора, достављањем писане
изјаве о једностраном раскиду Уговора другој уговорној страни и уз поштовање отказног
рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.
Корисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка
потребе за ангажовањем Пружаоца услуга, достављањем писане изјаве о једностраном
раскиду Уговора 'Пружаоцу услуга и уз поштовање отказног рока од 15 (словима:
петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора
уступиг, прода нити заложи треfiем лицу без претходне писане сагласности друге
Уговорене сране.

; Члан 29.
Неважење било које одредбе овог Уговора неfiе имати утицаја на важење осталик
одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора. ;

1 ,
1 Члан 30. ~

Уговорне страна током трајања овог Уговора због промењених околности ближе
одреfјених у члану' 115. Закона, моry у писменој форми путем Анекса иэвршити измене и
допуне овог Уговора.

Члан 31.; 
Уговорне стране су сагласне да Tie сваки спор који настане у вези са овим Уговором,
настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
Сви не~споразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране fie решити
споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао
из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда.
У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а
поступак се води на српском јеэику.

Члан 32.
На односе Уговорних страна, који нису уреi7ени овим Уговором, примењују се
одговарајуТiе одредбе 300 и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких
норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.,~

Саставни део овог Уговора чине:
Члан 33.

1. Конкурсна документације за јавну набавку број ЈН/2100/0259/2020
2. Понуда Добављача, број  од  '  . године, која је код Наручиоца

Корисника услуге заведена под бројем  дана . године. (не попуњава
понуђач)

3. Образац струкryре цене
4. Спецификација услуга
5. Споразум о заједничком насryпању — у случају подношења заједничке понуде
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6. Решења о одговорним лицима од стране Наручиоца- Корисника услуге за извршење и
реализацију Уговора

7. Списак радника Пружаоца услуга
8. Потврда о безбедности и здрављу на раду
9. Прилог о безбедности и здрављу на раду

10. Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација.

Члан 34.
Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четири) примерка за
Корисника услуге и 2 (два) за Пружаоца услуга.

кОРИСНИК УСЛУГЕ ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ

ЈП «ЕлектрОпривреда Србије» Београд

Огранак
«Дринско - Лимске ХЕ» Бајина Башта (назив)

Жељко Рисимовиfi, дипл.маш.инж.
Руководилац за инвестиције,

модернизацију и ревитализацију
производних агрегата у Огранку

Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта

(потпис)

(име, презиме и функција)

Страна 66 од 78



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

i ' Конкурсна документација ЈН/2100/0259/2020

УГОВОР
о чувању пословне тајне и поверљивих информација ,

за ЈАВНУ нАБАВКУ број ЈН/2100/0259/2020 - "Услуге сервисирања опреме за'
i БЗР"

Закључен измеfју

1.

2

Јавно предузеТiе „Електропривреда Србије" Београд, Улица Балканска бр.13,
Матични број 20053658, ПИБ 103920327, ТекуFiи рачун 160-700-13 Banca lntesa ад
Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, ХЕ "Бајина Башта", Трг
Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта које заступа Жељко Рисимовиft
дипл.маш.инж. Руководилац за инвестиције,модернизацију и ревиталиэацију
производних агрегата у Огранку ДЛХЕ Бајина Башта по Пуномоfiју директора ЈП
ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године,

мБ 20053658
ПИБ 103920327
ТекуНи рачун број 160-797-13, Банка 1NTESA a.d. Beograd
(у даљем тексту: Корисник услуге)

 из 
Улица   број 
кога заступа , 
мБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  
(у даљем тексту: Пружалац услуга)

Чланови групе/подизвоfјачи: (овај став се уноси у Модел само ако постоје)
1.  из 

Улица   број 
кога заступа ,  
~ИБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  

2.  из 
Улица   број 
кога заступа , 
N1 Б  а

ПИБ  
1 г

Текуfiи рачун број:  

У даљем тексту за потребе овог Уговора - заједнички назив Стране.
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Члан І.

Стране су се договориле да у вези са јавном набавком "Услуге сервисирања опреме за
БЗР", Јавна набавка број ЈН/2100/0259/2020 (у даљем тексту: Услуге), oмoryfie приступ
и размену података који чине пословну тајну, као и података о личности, те да штите
њихову поверљивост на начин и под условима утврFјеним овим Уговором, законом и
интерним актима страна.

Овај Уговор представља прилог основном Уговору број од . године.

Члан 2.

Стране су сагласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног
односа имају следеFiе значење:

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

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

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

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

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

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

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

Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одреfјен или одредив
на основу личног имена, јединственог матичног броја граТјана, адресног кода или другог
обележја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или
друштвеног идентитета.
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Члан 3.

Посло'вна тајна и{ поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације,
истраживања, технике, процеси, програме, графиконе, изворне документе, софтвер'.е,
производне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све информације
писмено означене као „пословна тајна" или „поверљиво", информације која, под било
којим околностима, могу да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације,
услове и околности свих преговора и сваког уговора измеFју Корисника у Пружаоца услуга.

; 
Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од
суштинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква
инфорiмација доспела до треfiе стране.

Свака страна fie приликом обраде поверљивих информација које се тичу података io
личности, а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важеfiим Законом~о
заштити података о личности у Републици Србији.

Осим ako изричито није другачије уреfјено,
• ниједна страна нeFie користити пословну тајну или поверљиве информације друге

стране, i
• неfiе одавати ове информације треfiој страни, осим запосленима и саветницима

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

• fie се трудити у истој мери да заштити пословну тајну и/или поверљиве информациј'е
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. I

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

Примаriац се обавеэује 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) кад се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне
Даваоіа 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
Даваоц да се успр'отиви таквом налогу или захтеву; , I ,

i 1~ I 1

б) кад Прималац ідоставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим
овлашfiеним лицима ради испуњавања обавеэа 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 повезани ј друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за

1i
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пОступање наведених правних лица са дОбијеним пОдаткОм у складу са обавезама
Прима0ца из ОвОг УгОвОра
г) кад Прималац дОставља пОслОвну тајну Даваоца Прима0чевим правним или
финансијским саветницима који су у Обавези да чувају тајнОст таквОг Прима0ца.

ПОред тОга горе наведене Обавезе и ограничења се не ОднОсе на инфОрмације које
Давалац даје Прима0цу, так0 да Прималац мОже да дОкументује да је:

• т0 бил0 пОзнат0 Прима0цу у време одавања,
• дОшл0 д0 јавности, али не кривицом Примаоца,
• т0 примљен0 правним путем без Ограничења упОтребе од треfiе стране кОја је

ОвлашFiена да Ода,
• т0 независн0 развијен0 од стране Прима0ца без приступа или кОришfiења пОслОвне

тајне и/или пОверљивих инфОрмација власника; или
• је писмен0 одОбрен0 да се Објави од стране Дава0ца.

Члан 5.

Стране се Обавезују да fie пОслОвну тајну, када се Она размењује прек0 незаштиFiених
веза (факс, интернет и сличн0), размењивати сам0 уз примену узајамно прихватљивих
метода криптОвања, кОмбинованих са ОдгОварајуfiим пОступцима који заједн0 Обезбеfјују
Очување поверљивОсти пОдатака.

Члан 6.

Свака од Страна је Обавезна да Одреди:
• име и презиме лица задужених за размену послОвне тајне (у даљем тексту:

Задужено лице),
• пОштанску адресу за размену дОкумената у папирнОм облику, кад се пОдаци

размењују у папирнОм Облику
• е-маил адресу за размену електрОнских дОкумената, кад се пОдаци дОстављају

кОришflењем интернет-а
• и да 0 тОме Обавести друry Страну, писаним дОкументОм који је пОтписан од стране

овлашfiеног заступника Стране кОја шаље информацију.

Размена пОдатака који представљају пОслОвну тајну не мОже пОчети пре испуњења
Обавеза из претхОдног става.

Сва обавештења, захтеви и друга преписка у тОку трајања ОвОг УгОвора, као и преписка у
случају судскОг спОра измеFју Страна, врши се у писанОј фОрми, и т0: препорученом
пОштОм са пОвратницом или директнОм дОставОм на адресу стране или путем
електронске пОште на контакте који су утврt7ени у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7.

УкОлик0 је примопредаја Обављена кОришFiењем електрОнске пОште, Прималац је
Обавезан да Одмах накОн пријема пОруке са прилОженом пословном тајнОм, пОшаље
пОруку са потврдОм да је пОрука примљена.

УкОлик0 Задужен0 лице Дава0ца не прими пОтврду 0 пријему поруке са прилОженОм
послОвном тајнОм у року од два радна дана, рачунајуfiи у овај рОк и дан када је пОрука
послата, обавезна је да Обустави даље слање пОдатака, и да покрене поступак за

Страна 70 од 78



ЈП „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0259/2020

откривање разлога кашњења у достављању информације да је порука са приложеном
пословном тајном примљена.

Слање података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није
нарушена, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

Члан 8.

Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем,
врши се уз следеfiу напомену: „Информације које се налазе у овом докуменry
представљају пословну тајну   . Документ или његови делови се не моry
копирати, репродуковати или уступити без претходне сагласности „ ".

Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије
текстаL напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне
тајне.

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

Ули

! За Наручиоца - Корисника услуге:

i Пословна тајна ;
i Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије"
а Балканска бр.13. Београд - ОГРАНАК "Дринско - Лимске хидроелектране"

! Бајина Башта, Трг Душана Јерковиflа број 1,

или:

Поверљиво iI Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије"
Улица Балканска бр.13. Београд - ОГРАНАК "Дринско - Лимске хидроелектране" '

Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиТiа број 1,

За Добављача:

Пословна тајна

или:
Поверљиво

Уколико`~ се ради о усменом достављању информација, информације fle се сматрати
пословном тајном Даваоца уколико је то наэначено 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.
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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 повраflај оригиналних
Носача информација који садрже пословну тајну Даваоца.

Најкасније у року од тридесет (30) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у
обавези да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну
Даваоца и уништити све копије и репродукције тих података (у било ком облику,
укључујуflи, 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, доРје до статусних промена код уговорних
Страна, права и обавезе прелазе на одговарајуfiег правног следбеника (следбенике). У
случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања
ликвидационог поступка обезбеди повраfiај Даваоцу свих оригинала и уништавање свих
примерака и облика копија примљених Носача информација.

Члан 12.

Прималац сноси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења
одредби овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца од
стране треfiег лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.

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

Члан 13.

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

Члан 14.

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

Члан 15.

На све што није реryлисано одредбама овог Уговора,. примениFiе се одредбе
позитивноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет
Уговора.
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Члан 16.

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

Члан 17.

Уговор је сачињен у б(шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четири) примерка эа
Наручиоца - Корисника услуге и 2 (два) за Добављача.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

КОРИСНИК УСЛУГЕ
i

ЈП «Електропривреда Србије» Београд
I

Огранак
«Дринско - Лимске ХЕ» Бајина Башта

Жељко РисимовиТi,, дипл.маш.инж.
'Руководилац за; инвестиције,

модернизацију и ревиталиэацију
производних агрегата у Огранку

Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта

ПРУЖАЛАI.Ц УСЛУГЕ

(назив)

(потпис)

(име, презиме и функција)
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JI1 „Enewrponpiewega Cp5Hje" Beorpag - OrpaHaK „flpluicKo - IlmmcKe XE„ Eajima Baum

KoHKypcHa AoKymeftraivija JH/2100/0259/2020

np11110r 0 6e36e1HOCTM ii 3ApaBrby Ha paily

sa JABHY HABABKY 6poj JH/2100/0259/2020

"Ycnyre cepBviciapaFba onpeme 3a 53P"
1. JasHo npeRy3er1e „EnerrponpvispeRa Cp6Lije" BeorpaR, Yrnit.4a 6anKaHcKa 6p13,

MaTtiyHm 6poj 20053658, rims 103920327, TeKyrun pat-iyH 160-700-13 Banca Intesa ap,
Beorpag, OrpaHaK ",qpituicKo - flunacKe XE" Bajima Baurra, XE "Bajma 6aurra", Tpr
gywaHa JepKosiiha 6poj 1, 31250 Bajma Esawra, Koje 3ac-ryna Werbao Nictimosiih
Avinn.maw.ww. PyKosoRmnaLt 3a iiHseanit.04je,moRepH113at.04jy 11 pesuanvi3aLt1liY
npotimoRmix arperaTa y OrpaHKy gfIXE Bak/ma Baum no IlyHomohjy Rmperropa Jfl
Enc 6poj 12.01.178416/1-20 oR 30.03.2020. roRme,
MB 20053658
ni015 103920327
Tercyrui pay 6poj 160-797-13, Bamca INTESA a.d. Beograd
Aarbem TeKcTy: Happumaiu - KopmcFniK ycnyre)

14

2.  143 

Ynnta   6poj 

Kora 3acryna 
M6  
nm5 
TeKyrm paLiyH 6poj:  
(y Rarbem TeKcry: rlpywanaLt ycnyra)

LinaHou rpyne/noRmsobaqm: (oeaj cma6 ce yHocu y Moden camo aKo nocmoje)

1)  143 

Ynnia   6poj 

Kora 3acryna 
MB  
rims 
TeKyrim pat-iyH 6poj:  

2)  143  

Yrnowa   6poj 

Kora 3acTyna 
MB  

rims 
TeKyrun pa4yH 6poj:  

Y Rarbem TeKcTy 3a noTpe6e osor Yrosopa 3aje1qHo HanaHm: YroBopHe orpaHe,
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Уводне,одредбе

Стране сагласно констатују да су посебно посвеfiене реализацији циљева безбедности и
здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора
за јавну набавку број ЈН/2100/0259/2020 - "Услуге сервисирања опреме за БЗР", као и
свих других лица на чије здравље и безбедност моry да утичу услуге које су предмет
Уговора.
Стране: су сагласне:

да је Пословна политика Наручиоца - Корисника услуге спровоfјење и
унапреi7ење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која
учествују у радним процесима Наручиоца - Корисника услуге, као и лица која се
затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду .и
професионалних болести и доследно спровоfјење Закона о безбедности и
здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као,и
других прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца - Корисника
услуге, која реryлишу ову материју., 

, да Наручилац - Корисник услуге эахтева од Добављача да се приликом пружања
услуга које су предмет овог Уговора, доследно придржава Пословне политике
Наручио- Корисника услуге у вези са спровоFјењем и унапреfјењем безбедности

, и здрављiа на раду запослених и свих других лица која учествују у радним
процесима Наручиоца - Корисника услуге, као и лица која се затекну у радној

~ околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести
и дослед і о спровоfјење Закона, као и других прописа Републике Србије и
посебних аката Наручиоца - Корисника услуге, која реryлишу ову материју, а свiе
у циљу отклањања или смањења на најмањи мoryFiи ниво ризика од настанка
повреда на раду или професионалних болести. 1

да Пружалац услуга прихвата захтеве Наручиоца - Корисника услуге из тачке 11
става другог Уводних одредби.

1. Предмет овог Прилога о БЗР је дефинисање права Наручиоца - Корисника услуге
и права и обавеза Добављача, као и његових запослених и других лица која
ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора, а у вези безбедности

эдравља на раду (у даљем тексту: БЗР).

1 + I
2. Гlружалац услуга, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у
; току припрема за пружање услуга и које су предмет Уговора, у току трајања

уговорних обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року,
поступају у вему у складу са Законом као и осталим прописима у Републици
Србији који реryлишу ову материју и интерним актима наручиоца - Корисникi
у;слуге. !. ~ 

3. Пружалац у1слуга је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су
спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес,
радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду
буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље
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запослених и свих других лица која ангажује за пружање услуга које су предмет
Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у cao6pafiajy.

4. Пружалац услуга је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује
приликом пружања услуга које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о
БЗР (подизвоFјаче, кооперанте, повезана лица).

5. Пружалац услуга, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се
у току припрема за пружање услуга, које су предмет Уговора, у току трајања
уговорених обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року,
придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и
инструкција о БЗР које важе код Наручиоца - Корисника услуге, а посебно су дужни
да се придржавају следеfiих правила:
5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровоFјења мера БЗР;
5.2. обавезно је поштовање правила коришfiења средстава и опреме за личну

заштиту на раду;
5.3. процедуре Наручиоца - Корисника услуге за спровоFјење система контроле

приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване;
5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида

увек морају да буду испоштоване;
5.5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у

просторијама Наручиоца - Корисника услуге, под утицајем алкохола или
других психоактивних супстанци;

5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца - Корисника услуге,
као и неовлашfiено фотографисање;

5.7. обавеэно је придржавање правила и сигнализације безбедности у
cao6paflajy.

6. Пружалац услуга је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих
запослених и свих других лица која ангажује приликом пружања услуга које су
предмет Уговора.
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац - Корисник услуге неflе сносити
никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Добављачу по питању
повреда на раду, односно оштеFiења средстава за рад.

7. Пружалац услуга је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снаry
за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним
обукама у складу са Законом као и прописима који реryлишу БЗР у Републици
Србији и која Fie бити опремљена одговарајуflим средствима и опремом за личну
заштиту на раду за пружање услуга које су предмет Уговора, а све у складу са
прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и интерним актима
Наручиоца - Корисника услуге.

8. Пружалац услуга је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и
испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за
рад која fle бити коришfiена за пружање услуга који су предмет Уговора, а све у
складу са прописима у Републици Србији који реryлишу ову материју и интерним
актима Наручиоца - Корисника услуге.
Уколико Наручилац - Корисник услуге утврди да средства за рад немају потребне
стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним
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прегледима и испитивањима, уношење истих средстава за рад на локацију
Наручиоца - Корисника услуге неflе бити дозвољено.

9. Пружалац услуга је дужан да Наручиоцу - Кориснику услуге најкасније 3 (словима:
три) дана пре датума почетка пружања услуга, достави:
9.1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су

упознати са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,
9.2. списак средстава за рад која fie бити ангажована за пружање услуга , и
9.3. податке о лицу за БЗР код Добављача.

Ув списак лица из става 9.1. ове тачке, Добављач је дужан да достави доказе о:
; 9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,
I 9.1.3. иэвршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

9.1.4. коришfiењу средстава и опреме. за личну заштиту на раду.

10. Наручилац -. Корисник услуге има право да врши контролу примене превентивних
м'ера за безбедан и здрав рад приликом пружања услуга које су предмет Уговора.
Добављач је ,дужан да лицу одреfјеном од стране Наручиоца - Корисника услуге
омоryћи перманентно моryfiност за спровођење контроле примене превентивник
мера за безбедан и здрав рад. i
Наручилац - Корисник услуге има право да у случајевима`непосредне опасности nb
ж вот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења
У~Овора, наложи заустављање даљег пружања услуга, док се не отклоне уочени
недостаци и 'о томе одмах обавести Добављача као и надлежну инспекцијску
сІі УжбУ.
Добављач се обавезује да посryпи по налоry Наручиоца - Корисника услуге из става
3. ове тачке. , ј

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

Стране су дуilкне да, у случају из става 1. тачке 11. овог Прилога о БЗР, узимајуfiи у
обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом
м1ера за отклањање ризика од повреfјивања, односно оштеfiења здравља
запослених, као и да промптно обавештавају једна друry и своје запослене и/или
представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.
Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврfјује се споразумом.
Споразумом у писменој форми, из става 3. ове тачке, из реда запослених код
Корисника услуге одреfјује се лице за координацију спровоfјења заједничких мера~
којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених.

~
12. Пружалац услуга је дужан да благовремено извештава Наручиоца - Корисника;

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

14. Овај Прилог о БЗР је сачињен у 6(словима: шест) истоветних примерака од којих је
4 (четири) примерка за Наручиоца - Корисника услуге и 2 (два) за Добављача.

КОРИСНИК УСЛУГЕ ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ

ЈП «ЕлектрОпривреда Србије» Бе0град

Огранак
«Дринско - Лимске ХЕ» Бајина Башта (назив)

Жељко Рисимовиfl, дипл.маш.инж.
Руководилац за инвестиције,

модернизацију и ревитализацију
производних агрегата у Огранку

Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта

(потпис)

(име, презиме и функција)
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