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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: „Преглед, испитивање и одржавање лифтова у ХЕ
Бајина Башта"

• Назив из општег речника набавке: Услуге одржавања лифтова

• Ознака из општег речника набавке: 50750000

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3.
Конкурсне документације)
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3. ТЕ НИЧКА СПЕЦИФ~
, ~ 3.1 Ре овно одржавање
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Конкурсна документација ЈН/2100/0278/2020

КАЦИЈА

ифтова.

Ј,авна~ абавка „Преглед4испитивање и одржавање лифтова у ХЕ Бајина Башта" обухвата
п,ружа .е Услуга редовнос месечног одржавања б лифтова у ХЕ „Бајина Башта", воFјење
п'отре их евиденција и ва'нредно одржавање, хитне интервентне поправке као и организација
спаша:ања riица из лифта по позивУ. ;

Редоі о одржавање јцифта обухвата поступке и послове којима се обезбеFјује
безбе~дна употреба и rсправност лифта и његових компоненти, као и спашавање
лица ►~з лифта у склад~; са Правилником о безбедности лифтова ("Сл. гласник РС", бр.
1512017 и 2112020)
оБим УСЛУГЕ

Послове одржавања лифта и спашавања лица из лифта обавља одржавалац лифта.
Правіник прописује послове одржавања лифта и обим одржавања, као и услове за
обавr~ање послова одржаваоца лифта и садржај књиге одржавања лифта.
За сваки лифт мора да пдстоји упутство за употребу, упутство за одржавање, као и упутство
за сп ~~ 'шавање лица из ~iифта. Ако за лифт нема Упутстава или ако сУ она непотпуна,
власн'►hк лифта мора да г~рибави ова упутства од инсталатера лифта или обезбеди њихову
израду или допунУ, уз са ласност Именованог тела за преглед лифта.

ОДРЖАВАF6Е:

Посл ви одржавања лифта
©држ ~ валац лифта: ~

1

1) сач њава план одржавања лифта;

2) об вља одржавање у складу са упутствима за одржавање и на основУ Извештаја
имено аног тела за прегпед лифта о обављеном редовном прегледУ лифта;
3) одр ава ~ифт тако даІ ;у токУ Употребе задовољава захтеве из овог правилника; '~ ~
4) пр ' ремено ставља лифт ван Употребе (искључује погон лифта) у случају недостатака
koje н је моryfie одмах iионити, а који представљају опасност за безбедност корисника,
те об ешт ва власника о привременом стављању лифта ван употребе;
5) воцФі књиry одржавања, лифта;
6) об беТјУје потребне резервне делове за поправке и замене;
7) об ешта~а власника о потребним променама на лифтовима; i
8) 
9 

оба ешта а власника о потребним редовним прегледима лифта; 
) пр ' Устве и по потр~би учествује у редовним прегледима лифта;

10) о вља спашавање лица из лифта и без посебног захтева власника лифта. i

Нару оц од Одржавао
обухH-та:

i
а лифтова посебно захтева детаљно одржавање лифтова које;'

~ ;.
, 

1) проверУ исправно Ти рада свих безбедносних Уређаја,а нарочито рада безбедносних
е а а кочнице ~~огонског е а а, хватачког е а а, г аничника б зине, крајњихУР~) 1 Ур~] Ј УР~) 1 р Р

склопки, одбојникаs♦ врата возног окна и забраве врата возног окна;
2) проверУ Ужади илv~ланаца, као и других носеfiих средстава и њихове везе с кабином и

противтегом; ;
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3) проверу вуче која се остварује силом трења;
4) проверу изолације свих струјних кола и њихових веза с уземљењем;
5) проверу прикључака на громобранску инсталацију;
6) чишFiење и подмазивање делова лифта;
7) проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице уздуж возног окна у

оба смера, као и при пристајању;
8) проверу нужних излаза;
9) проверу исправности погонских и управљачких ypefjaja лифта.

Одржавање лифта обавља се најмање једном месечно, уз присуство представника Наручиоца,
и то радним данима понедељак — петак у времену 08-14 часова
Код одржавања лифта морају да се без одлагања откломе сви недостаци у раду лифта, а
неисправни и оштеfiени делови лифта морају да се замене исправним деловима.
Ако се приликом одржавања лифта утврде неисправности које моry довести до опасног
погонског стања, лифт се мора привремено ставити ван употребе (искључити погон лифта) док
се утврђене неисправности не отклоне.

Пружалац услуге (Одржавалац лифтова) се обавезује да на телефонски позив Корисника
услуге у вези насталог квара на лифту интервенише у року од осам сати, или најкасније у року
24 сата од пријема позива.
У те сврхе Корисник услуге и Пружалац услуге приликом склапања Уговора размениflе бројеве
телефона са којих се моry размењивати позиви за пријаву квара,а који морају бити доступни
свим данима у години 24 сата дневно.
Ако се недостаци на лифту не могу отклонити одмах, одржавалац лифта о томе одмах
обавештава власника лифта и такве недостатке констатује у књизи одржавања лифта.
Ако су недостаци из става 3. овог члана такви да онемоryflавају беэбедну употребу лифта,
одржавалац лифта одмах привремено ставља ван употребе тај лифт и о томе обавештава
власника лифта и Именовано тело за преглед лифта.

Услови за спашавање лица из лифта

За време док траје спашавање лица из лифта, успоставља се контакт измеТју лица које
обавља спашавање (у даљем тексту: спасилачко особље) и лица у кабини лифта.
Ради обављања спашавања лица из лифта одржавалац лифта мора да:

1) располаже довољним бројем спасилачког особља у зависности. од броја лифтова које
одржава;

2) располаже одговарајуfiим превозним средством, односно да има друry моryfiност да
благовремено стигне до објекта и лифта из кога се спашавају лица;

3) обезбеди да спасилачко особље, у најкраfiем моryflем времену од добијања позива за
спашавање лица из лифта, буде у моryfiности да успостави контакт са лицима у кабини
лифта;

4) обезбеди да спасилачко особље стигне до објекта и лифта из кога се врши спашавање
лица, за време које не може бити дуже од 60 минута од добијања позива за спашавање
лица из лифта, осим у случају ванредних околности које то онемоryfiавају (застој у
cao6pafiajy, поплава, отежани cao6pafiaj због великих снежних падавина или
неочишfiеног снега са коловоза и сл.), као и у случају када седиште одржаваоца лифта
није у месту у коме се налази објекат и лифт из кога се врши спашавање лица.

У случајевима из става 2. тачка 4) овог члана, одржавалац лифта мора да позове другог
територијално најближег одржаваоца лифта. Подаци о спашавању лица, морају да се упишу у
књиry одржавања лифта.

Страна б од 82



Књига

Сваки
,

1) опL
;

(1) вл
(2) ме~ту уградње лифта;
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одржавања лифта

'ифт мора да има''књигу одржавања лифта. Књига одржавања лифта садржи:

te податке о лифту , и то о:

.,нику лифта;

(1) врс~ги лифта;
(2) на~з вној носивости и брзини лифта;
(3) нај еТiем броју укључе~а на сат;
(4) бр ~у часова рада у то~ку 24 часа;
(5) бр ју станица и ознаци главне станице;
(б) вис ни диiзања, врсти ~'лектричне енергије и напона за струјна кола, као и податке о заштити
од пре~исокогнапона додира;
(7) вр ти кабiіне, њеној величини и материјалу од којег је израfјена, конструкцији кабине и пода
кабинi , као и мере и податке о обешењу воFјица кабине и мере и податке о обешењу воFјица
проти тега;
(8) конструкіији хватачко ј уреfјаја и величини пута захватања;
(9) пр~ветравању простора са машинским командама и проветравању кабине;
(10) в сти редуктора, бро~у ходова пужа и зубаца на пужном точку; ј
(1 1) п ечнику ужетњаче, о`бухватном углу и углу жлеба ужетњаче; ;
(12) т хничким карактеристикама челичне ужади за кабину и противтег;
(1 3) eFjajy i за компенза~цију, граничнику брзине, копирном ypefjajy и крајњим склопкама и
техни ким карактеристикама погонског мотора (тип, снага, број обртаја окретања, називна
струј замајни момент и проветравање);
(14) с' гурноеним уређајима, броју командних табли, пресеку главног електричног вода и врсти
одбој ика испод кабине односно противтега.; ~

1
3) по атке о изменама општих података и основних карактеристика лифта; ~

4) по атке о одржавању
лифт ' , о свакој интерв~
откла ању, као и замени

~
5) пој тке о одржаваоцу I ифта;

6) идентификациони 6poji'лифта;
~
7) под

Тро i
мате~
услу.
То зн~

и искључивању лифта из употребе због неисправности, проверама
;нцији на лифту, односно о утврfјеним недостацима и њиховом
делова лифта; !

атке о лицу надлежном за спашавање лица из лифта.
,

гове интервенције, на лифту (долазак и повратак својим возилом) као и трошкове
~ијала и резервнr~к делова уграђене у лифт сноси изабрани ПонуТјач/Пружалац
а — одржавалац л фтова.

~~чи да понуђена цена обухвата редовно и хаваријско одржавање лифтова са свим
троиСовима на страни іонуТјача - Табела 1, осим тежих кварова, хаварија на лифту или
оште'fieњa изазваних н.савесним руковањем лифта. У теже кварове спадају: кварови на
погон fу лифта (мото р, редуктор, вучне сајпе) кварови - оштеfiења возних шина...

;
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3.2 Ванредно одржавање лифтова
Ванредно одржавање лифтова обухвата поправку и отклањање кварова изазваних несавесним
руковањем лифтовима, тежи кварови настали услед дотрајалости од употребе или евентуално
усаглашавање nocтojefier стања са новим прописима.
Ванредном одржавању лифтова Пружалац услуге приступа након уоченог квара- оштеFiења или
налога овлашfiеног инспектора тако што са Представником Наручиоца изврши детекцију
(дефектажу) квара.
За сваку хаварију или тежи квар настао услед дотрајалости од употребе, несавесном
употребом или евентуално усаглашавање постојеfiег стања са новим прописима, мора се
направити Записник измеfју овлашfiених представника Пружаоца и Корисника услуге, тако што
fie Пружалац услуге извршити детекцију (дефектажу) насталог квара, издати Записник о
дефектажи којој обавеэно присуствује Представник Корисника.
За тако утврТјено оштеFiење Пружалац услуге Fie, у року не дужем од два радна дана, доставити
своју Понуду за отклањање оштеfiења.
Тако достављена Понуда мора садржати:Спецификацију неопходне опреме, материјала и
норма сати, са једничним ценама, као и потребно време за санацију оштеhења.
Корисник Услуге, fie у што краfiем року, преиспитати достављену Понуду и писмено обавестити
Пружаоца услуге о Прихватању или Неприхватању достављене Понуде
У процени вредности ванредног одржавања примењују се цене изражене у.понуди у Табела 2

- Цена ванредног одржавања лифтова, када отклањање кварова и неисправности подразумева
ycnyry и резервне делове који су наведени у тој табели.
Предмет ове јавне набавке је и набавка услуга и резервних делова који нису могли бити
предвиТјени по количини и/или врсти у овој конкурсној документацији и достављеним понудама,
односно коју су ван редовног и ванредног одржавања лифтова представљених кроз техничке
спецификације и Образац струкryре цене у овој конкурсној документацији. Самим тим, уколико
цена услуге и резервног дела није изражена и предвиFјена у понуди кроз — Табела 2— Цена
ванредног одржавања лифтова, из разлога јер се таква услуга није могла прецизно одредити
по својој врсти и количини, услед своје непредвидљивости у тренутку припремања ове
конкурсне документације, тада се примењују цене норма сата услуге из Табела 2 а за материјал
и резервне делове — цене материјала и резервних делова које су представљене у накнадно
(по извршеној детекцији квара) достављеној Понуди Пружаоца услуга, иако претходно нису
представљени у Табела 2.
У сврху процене потребне количине норма сати услуга у тим случајевима, примењиваfiе се
званични нормативи операција који су прописани од стране произвоfјача лифта, а цене
материјала и резервних делова које су представљене у накнадној Понуди (по извршеној
детекцији квара) не могу бити изнад тржишно упоредивих цена, нити више од званичних
велепродајних цена овлашТiеног испоручиоца од којег исте набавља Пружалац услуге.
Пружалац услуга прихвата обавезу да, на захтев Наручиоца, у циљу контроле цена материјала
и резервних делова који нису исказани у Табела 2- Цена ванредног одржавања лифтова,
достави Наручиоцу копије предрачуна/рачуна за материјале и резервне делове које yrpafjyje,
као и званични велепродајни ценовник овлашflеног испоручиоца, или други одговарајуfiи
документ овлашТiеног увозника (изјаву, потврду, и сл.) из којег се може недвосмислено
закључити да цене Пружаоца услуге за материјал и резервне делове нису веfiе од
велепродајних цена овлашfiеног испоручиоца, нити вeFie од упоредивих тржишних цена.
Накнадно (по извршеној детекцији квара) Достављена Понуда мора садржати:
Спецификацију неопходне опреме, материјала и норма сати, са једничним ценама, као и
потребно време за санацију оштеfiења.
Корисник Услуге, fie у што краЋем року, преиспитати достављену Понуду и писмено
обавестити Пружаоца услуге о Прихватању или Неприхватању достављене Понуде
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Наручилац задржава пра~о да након што је обавештен о Накнадно достављеној ~Понуди
Пружа ~ ца услуга, одуста ,е од отклањања кварова или неисправности, када процени да је
откла ање истих у несра~мерној вредности са вредношfiу лифта или уколико утврди да цена
није у с аду са понуFјеним ценама, односно није у складу са велепродајним ценама на т,ржишту
уколиІQ су у питању цене резервних делова и материјала који нису исказани у Табели 2 i Цена
ванредног одржавања лифтова.

ПРЕГ ЕД И ИСПИТИВАЊЕ:

Потребно је у оквиру одржавања лифтова организовати прегледе и испитивања лифтова са
издав~њем стручних налаза од стране независне овлашflене институције у складу са
Правилником о прегледима лифтова у употреби ("Сл. гласник РС", бр. 15/2017) и то за све
лифтсiве из Обрасца бр. 2. (Образац структуре цене) и то урачунати у понуТјену цену.

;
У складу са одредбама чл. б. и 7. Правилника о прегледима лифтова у употреби ("Сл. гласник
РС", dp.. 15/2017) потребно је предвидети:

1. Редовни преглед лифта који се обавља најмање једном годишње, као и ~
2. ' Ванредни преглед спроводи се у случају: ~

- насталих основних промена на лифту или
- стављања лифта у употребу после незгоде или
- захтева власника лифта у случају квара на лифту или

1 - захтева надлежног инспектора или
- издавања негативног извештај о прегледу лифта.

Редов и и ванредни преглед лифта обавља Именовано тело.
Ванр.f ни прiеглед лифта у случају негативног извештаја о прегледу лифта обавља исто
имено ано тело које је издало негативан извештај.
Лице оје обавља послове одржавања лифта присуствује и по потреби учествује приликом
редо ог прегледа лифта.
i i

3.2 Квалитет и техничке .карактеристике (спецификације)
Технv~tјке спецификацијеl опреме која је предмет јавне набавке дате су у конкурној
доку ~нтацv~ји у Обрасцуlбр. 2 (Образац структцре цене).

~3.3 Р к извршења услуга

Пруж~лац услуга fie пружање предметних услуга започети одмах након обостраног
потп сивања Уговора и воFјења Пружаоца услуга у посао од стране Наручиоца (максимално
20 ка ендар,ских дана од дана ступања Уговора на снаry).

Рок иI вршења услуга је 12 (дванаест) месеци од дана почетка пружања услуга.

,3.4. Место извршења услуга

Место извршења услуга су објекти ХЕ „Бајина Башта", Перуflац.

3.5. 1~ алитативни и кв нтитативни пријем услуга

Услуј одржавања лиф ова Пружалац услуга fie извршавати у присуству представника
Наручиоца. ; Том приликом Fie се извршити функционалне пробе лифта и констатација
испра~вности лифта.
У књиry одржавања лифТа Пружалац услуга fie навести спроведени обим одржавања, као и
евентуалне'примедбе.
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3.6. Гарантни рок
Гарантни рок за извршену ycnyry одржавања је период трајања уговора, а за уграђене резервне
делове и склопове који буду уграFјени по посебној Понуди гарантни рок мора бити минимум 12
(дванаест) месеци од дана сачињавања, потписивања и верификовања Записника о
квалитативном и квантитативном пријему услуга (без примедби).

КОЛИЧИНЕ УСЛУГА

Количине предметних услуга из Обрасца струкrуре цене, ЗА ВАНРЕДНО ОДРЖАВАFbЕ
ЛИФТОВА су, због специфичности предметних услуга, дате оквирно, тако да их Наручилац
може по потреби, кориговати у току извршења услуга или од неких одустати, сходно стварно
исказаним потребама у току извршења услуга на терену.

УКУПНА ЦЕНА У ПОНУДИ, 3AK1bY4EF6E УГОВОРА И ПЛАЋАFbЕ

Укупна цена у понуди служи, искључиво, за вредновање понуда.
Уговорену цену fie, након анализе Понуда, формирати Наручилац.
Плаfiања fie се вршити по стварно извршеним услугама, у складу са понуТјеним - усвојеним
јединичним ценама из Уговора.
Напомена:
Укупно извршене количине услуга, по уговореним јединичним ценама, ни у ком случају не
могу бити - финансијски веће од уговорене вредности.
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4. УСЈ!ОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУFbЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Ре~д.б~. ЗА УЧЕШЋЕ
'i 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ,

1.

Услов: I а је
~

понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
ра надлежног Привредног суда

Иэвод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
регистра

~
да понуду подноси група понуFјача, овај доказ доставити

члана групе понуfјача
у да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ.

и за сваког подиавођача

у

за

одговарајуfiи регистар;
! оказ:
- за
извод
- за
иiвод
Напомена:

правно лице:
из регис

предузетн"ике:
из одговарајуfiег

■ У случају
сваког

■ У случај
достав"ити

,

;

~.

Услов: да пјнуFјач и његов законски заступник није осуfјиван за неко
као члан организоване криминалне групе, да није осуi7иван
против привреде, кривична дела против заштите животне

дело примања или давања мита, кривично дело преваре
~

ЗАСТУПНИКА — уверење из казнене евиденције надлежне
Министарства унутрашњих послова — захтев

уверења може се поднети према месту роFјења или према

ЛИЦЕ — За кривична дела организованог криминала — Уверење
(за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим

(правно лице) није осуfјиван за неко од кривичних
криминалне групе. С тим у вези на интернет страници

у Београду објављено је обавештење

од
за

за

се
дела

кривичних
кривична
средине,
!

дела
дела

кривично
оказ:

- за
1)
полицијске
издавање
месту
2)
посебног
пiотврfјује
као
Вишег
h'ttp://www.bq.vi.sud.rs/1t/articles/о-visem-sudu/obavestenie-ke-га-pravna-1ica.html

правно лице:
ЗА ЗАКОНС~КОГ

управе
ово~г

пребивалишта.
ЗА ПРАВНО

одељења
да п`онуfјач

члан орга~изоване
суда

i
3)
средине,
Уверење
кривична
суда)
представништва
гiонуђач
кривична
nіита,

IПосебна
казнене
одељења
Уверење
односно
потврfјује
привреде

ЗА ПРАВНО
кривично
Осјовног
де

на чије

(пра~вно
дел 

кривич
нап~мена:

евиденције
Вишег
Вишег

седиiште
да понуfјач
и кривично

,
ЛИЦЕ — За кривична дела против привреде, против животне

дело примања или давања мита, кривично дело преваре
суда (које обухвата и податке из казнене евиденције

а која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег
подручју је седиште домаFiег правног лица, односно седиште

или огранка страног правног лица, којом се потврђује
лице) није осуFјиван за кривична дела против привреде,

против животне средине, кривично дело примања или давања
о дело преваре.

Уколико уверење Основног суда не обухвата податке
за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног

суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити
суда на чијем подручју је седиште домаfiег правног лица,
представништва или огранка страног правног лица, којом

(правно лице) није осуfјиван за кривична дела против
дело примања мита. ;

—
за

да

из

и

се

~
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- 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 роfјења 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 понуfјача, ове доказе доставити за
сваког члана групе понуfјача

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

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

3

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

■ Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди
наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе
прибављају и од других локалних органа/организација/установа
понуfјач јв дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода
приложи и потврде тих осталих локалних
органа/организација/установа

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

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

■ У случају да понуfјач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
доставити и за подизвоГ7ача (акоје више подизвоfјача доставити за
сваког од њих)

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

4

Услов: да је понуFјач поштовао обавезе које произилазе из важеfiих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде
! оказ:
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр.
4.)
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ј

Напомена:
■ Изјава

заступање
■ Уколико

за сваког
овлашћ~еног
печато

■ У случају
доставља
попуњена,
заступање

;~ I

Гиора да буде потписана од стране овалшfiеног лица за
понуђача и оверена печатом.

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

лица за заступање понуfјача из групе понуђача и оверена
.

да лонуђач подноси понуду са подизвоfјачем, Изјава се
за понуђача и сваког подизвоfјача. Изјава мора бити
лотписана и оверена од стране овлашfiеног лица за
понуђача/подизвођача и оверена печатом. ј

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА;

Услов: i
Кадровски капацитет ПонуТјача: ј
ПонуFјач располаже довољним iсадровским капацитетом. ако има запослених
или радно анkажованих (по основу другог облика ангажовања ван радног
односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду) најмање 2 (цва)
извршиоца електро струке, са радним искуством у одржавању лифтова од
најмање 4 (четири) године, здравствено способним и обученим за рад на
висини.

I1

~ А оказ:
І 1. Изјава понуfјача о довољном кадровском капацитету - попуњен,

потписан и оверен Образац бр. 5 из ове Конкурсне документације.
2. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осиryрање издате од5

надлежног Фонда ПИО (образац М(или МЗА), којом се потврђује да су
~ запослени

за лица
радници, наведени у Обрасцу бр. 5 запослени код понуfјача

у радном односу
-,

3. Фотокоiвија важеfiег Уговора о ангажовању - за лица ангажованаi ван
радногодноса

4. Фотокрпије Диплома о стеченој стручној спреми, за оба извршиоца ,
5. Уверења о периодичном здравственом прегледу за рад на висини, за оба

извршјоца ~
6. Потврде о обучености за безбедан и здрав рад на висини, заlоба

извршиоца
7. Потврде о радном искуству у одржавању лифтова од најмање 4 (четири)

I године
услуге.

за оба извршиоца, издате од послодавца код ког"а су извршаване
;

i
Пон I~4а понуђача ко и не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне
услове из тачака 1. до' 5 овог обрасца, биће одбијена као неприхватљиваl!

1. С ки подизвоfјач мор'а да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што
дqказује достављање"м доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из
чл~ана 76 Закона, пон'Fјач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвоFјача.

е2. Св'аки понуТјач из груг понуFјача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове
из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у
овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуfјачи 'из групе
испуњавају заједно, ~ а основу достављених докаэа у складу са овим одељком конкурсне
документације. ;
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3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним
копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуfјач у остављеном, примереном року који не може бити краТiи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац Tie његову понуду
одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуFјача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова за yчewFie у поступку јавне набавке, односно Наручилац не
може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или
Конкурсном документацијом, ако је понуfјач, навео у понуди интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни. У том случају понуТјач може, да у Изјави (пожељно на
меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар
понуFјача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису
понуfјача у Регистар понуfјача.
На основу члана 79. став 5. Закона понуfјач није дужан да 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 
5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуFјач доставља копију

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се ypeFjyje електронски
документ.

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

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

8. 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

9. Понуfјач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене
у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је
документује на прописани начин.
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5. К I ЛТЕРИЈУМ ЗА ДОДIЕЛУ УГОВОРА i
Избор најповољније понуде Ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуFјена
цена". ј
Критеријум за оцењив~ње понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеi ој цени
као једином критеријупіу.
У Lіучају примене критеријума најниже понуFјене цене, а у ситуацији када постоје понуде
до afier и страног понуfјача који пружају услуге, Наручилац мора изабрати понуду домаЋег
по уТјача под условом;да његова понуFјена цена није преко 5% веЋа у односу на~ најнижу
по уFјену цену страног понуТјача.~ ј
У гјбнуђену цену страног понуFјача урачунавају се и царинске дажбине.
Домаfiи понуFјач је пр но лице резидент у смислу закона којим се ypeFjyje порез на добит
пр вних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се ypeFjyje порез на
до одак граfјана. i
Ако: је поднета заједни~ка понуда, група понуђача се сматра домаfiим понуfјачем ако је сваки.
чл н групе понуТјача правно лице резидент у смислу закона којим се уреТјује порез на добит
пр4вних лица, односнq физичко лице резидент у смислу закона којим се ypefjyje порез на
до одак граfјана (лице, из члана 86. става 6. ЗЈН).
А о је поднета понудја са подизвоfјачем, понуfјач се сматра домаЋим понуТјачем, ако је
понуFјач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се ypeFjyje порез
н~~ 'добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се ypefjyje
nq ~ ез на доходак граFјана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН). ј

I I ~
Пр дност дата за домаfiе понуfјаче и добра домаЋег порекла (члан 86. став 1. до ~4. ЗЈН) у
п ступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Сп9разума о
сг1ободнбј трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваТiе се сходно одредбама
тог споразума.

1  .
Предност дата за домаfiе понуFјаче (члан 86. став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних
на авки у којима учествују понуFјачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и
п~ друживању измеFју; Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и
Ре ублике Србије, са друге стране, примењиваfiе се сходно одредбама тог Споразума.

5.1 Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуfјену цену, најповољнија понуда биfiе
и ~брана путем јавно~ жреба.
И влаченње путем жреба Наручилац Ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту
најнижу понуFјену цеи1у. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац fie
исіисати називе По~уfјача, те папире ставити у кутију, одакле Ће председник Комисије
и~~уfiи само један папир. Понуf~ачу чији назив буде на извученом папиру биfiе додељен
уг ~ вор о јавној набавци.
Н~ручил~ац Ће сачини'ги записник о спроведеном поступку јавног жреба и исти Ће доставити
с=им ПонуТјачима који су учествовали у поступку.
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6. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне
податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се
спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.
ПонуТјач мора да испуњава све услове одреТјене 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.
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: РЕДОВНО ОДРЖАВАF6Е ЛИФТОВА Табела 1,
ВАНРЕДНО ОДРЖАВАF6Е ЛИФТОВА Табела 2, као и друге достављене обрасце те исте
оверава печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар
надлежног органа или лица овлашТiеног од стране законског заступника уз доставу овлашfiења
у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину
понуде.
Укупна цена понуде представља збир цена за РЕДОВНО и ВАНРЕДНО одржавање лифтова
исказано у динарима, без ПДВ-а.
Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину
(јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не моry
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.
Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакој
страни на којој има текста, исписивањем "1 од н`; „2 од н" и тако све до „н од н", с тим да „н"
представља укупан број страна понуде.
Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити
оштеfiени, означени бројем (Меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно
означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се
докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.
Понуfјач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеТiе "Електропривреда
Србије", Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта - адреса Трг Душана ЈерковиFiа број 1,
31250 Бајина Башта, писарница - са назнаком: „Понуда за јавну набавку „Преглед,
испитивање и одржавање лифтова у ХЕ Бајина Башта" - Јавна набавка број
ЈН/2100/0278/2020 - 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 понуђачи подносе заједничку понуду, група понуТјача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуFјачи из групе понуfјача
или група понуТјача може да одреди једног понуТјача из групе који Fie 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 случају да се понуfјачі • определе да један понуFјач из групе потписује и печатом оверава
обрас~де да іе у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају даван~е изјава
под материјалном и кривічном одговорношfiу), наведено треба дефинисати споразумом којим
се понуђачиi из групе мејјусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који ини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. ;

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуgце и попуњавања об~разаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке
стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуFјача.

6.3 Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поредОбрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из
чл. 7~.и 76. Закона о ј~авним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у
конкфсној д'окументацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом
овер~ни), осим уколико (Понуђачи) немају обавезу коришnења печата у свом пословању,
на н ' ин предвиfјен следеfiим ставом ове тачке:

• Образац понуде
• Образац структуре цене '
•' Изјава о независн'ој понуди

, Изјава у складу са; чланом 75. став 2. Закона
Средство финанс'јског обезбеFјења ~м I

I Изјава понуFјача "i кадровски капацитет i
Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да
понуFјач подноси понуду са подизвоFјачем или заједничку понуду подноси група
понуFјача

• Образац трошкова припреме понуде, ако понуFјач захтева надокнаду трошкова у складу
; са чл.88 3акона ; , 1
• Докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. I 3акона и

Одељком 4. конкурсне документације
Споразум о заједничком наступању (у случају подношења 3аједничке понуде)

: Потписан и печат~ом оверен „Модел уговора" (пожељноје да буде попуњен)
Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација.
Прилог о безбед~ости и здрављу на раду.

• Овлашfiење за потписника (ако не потписује заступник)

Hapyiчилац ne одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за
поди~ошење понуда и конкурсне документације.
Нарцчилац ~fie одбити као неприхватљиву понуду понуFјача, за коју се у поступку стручне оцене
noн~ii а утврди да доказ који су саставни део понуде садрже неистините податке.

~
НА МЕНА: 
На ~ снову Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне
докуентације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
("Службени гласник РС" број 41/2019) приликом сачињавања понуде употреба печата
ниј ~ обавезна за Пону аче који немају обавезу коришfiења печата у свом пословању, :У
скл у са Законом о и менама и допунама Закона о привредим друштвима ("Службени
глас~~ик РС број 44/2018), који се примењује почев од 01. октобра 2018. године, на основу
који су престале да важе одредбе појединих закона и других прописа у делу у ком се
устаі овљ i ва обавеза ' потребе печата у пословању друштава и предузетника.

i
6.4 Подношење и отварање понуда
Благ~овременим се сма~јрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење
понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.
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Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одреТјеног у позиву, сматраflе се
неблаговременом, а Наручилац Tie по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду
вратити неотворену понуFјачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Комисија за јавне набавке Fie благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у
Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузеflа „Електропривреда Србије"
Београд, Огранак „Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиnа број 1,
31250 Бајина Башта, Канцеларија Наташе ПоповиТi број 153.
Представници понуfјача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре
почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашFiење за
учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуFјача),
заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника
уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашflеног 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 три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или
електронским путем доставити записник о отварању понуда понуfјачима који нису учествовали
у поступку отварања понуда.

6.5 Начин подношења понуде
ПонуРјач може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети понуТјач 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 эаједничкој понуди. Уколико је понуfјач, у оквиру групе понуђача,
поднео две или више заједничких понуда, Наручилац fie све такве понуде одбити.
Понуfјач који је члан групе понуfјача не може истовремено да учествује као подизвоFјач. У
случају да понуfјач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуfјача у којој се
појављује биfiе 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 „ИЗМЕНА — ДОПУНА - Понуде за јавну набавку
„Преглед, испитивање и одржавање лифтова у ХЕ Бајина Башта" - Јавна набавка број
ЈН/2100/0278/2020 - 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 веТi достављеној понуди,измена или допуна односи.
У року за подношење понуде понуFјач може да опозове поднету понуду писаним путем, на
адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку „Преглед, испитивање
и одржавање лифтова у ХЕ Бајина Башта" - Јавна набавка број: ЈН/2100/0278/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ".
У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву
понуду неfiе отварати, веfl fie је неотворену вратити понуFјачу.
Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда,
Наручилац Tie наплатити средство обезбеfјења дато на име озбиљности понуде.
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6.7 Партиј
Н,абавка није облико~вана по партијама. I

6.8 Пlонуда са варијантlама
Понуда са варијантама није дозвољена.

6.9 Годношење понуде' са подизвођачима
ПонУffјач је дужан да у понуди наведе да ли fie извршење набавке делимично поверити

; подизвоfјачу. Ако понуђач у понуди наведе да fle делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе:

; - назлв подизвоFјача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закл~учен, тај
i поди~звоi7ачi fie бити наведен у уговору;
- проlценат укупне вредности набавке који fie поверити подизвоFјачу, а који не може бити веfiи
од 5% као и део предметне набавке који fie извршити преко подизвоFјача. ;;
Пон ~јач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подиiзвођача и обавезанi'је да наручиоцу, на његов захтев, омоryfiи приступ код подизвоfјача
радђf утврђивања испуњености услова.
Обав~еза понуђача је даI за подизвоТјача достави доказе о испуњености обавезних услова из
члан 75. став 1. тачка 1,), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешfiе из члана 75. и
76. 3 кона и Упутство к ко се доказује испуњеност тих усло.ва. .
ДодаLгне услове понуFјач.испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвоРјача.
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуfјач, изузев образаца под пуном материјалном

ј и кривичном одговорношfiу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвоfјач у своје име.
ПонуFјач не може ангажовати као подизвоFјача лице које није навео у понуди, у супротном
нар илац Tie реализовати средство обезбеfјења и раскинути уговор, осим ако би раскидом

, уговl ра наручилац претрпео знатну штету.
Доб~вљач може ангажовати као подизвоfјача лице које није навео у понуди, ако је на страни
поди воFјача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаFiања, ак то лице
исп~i' ава 'све услове одреFјене за подизвоfјача и уколико добије претходну сагласност
Нар ,чиоцаl Наручилац може на захтев подизвоfјача и где природа предмета набавке то
доз ољава пренети доспела потраживања директно подизвоFјачу, за део набавке који се
извр ава преко тог подизвоfјача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања
дир кТно подизвођачу наручилац fie омогуFiити добављачу да у року од 5 дана од дана
доб 'ања позива наручіоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче
на г~~авило да понуТјач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из

; пос kпка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број
под звоfјача. І

б.іd Подношење зајед'ничке понуде
У cЈi чају да више понуFјача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају

~ до авити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се меfјусобно и према Наручиоцу

i
оба~езују ~ а заједничко;извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. 
ста 4. и 5.IЗакона о јавним набавкама и то:

i • податке о члану г~упе који fie бити Носилац посла, односно који fie поднети понуду и који
~ fle э ступа~ги групу понуFјача пред Наручиоцем;
• опис послова сва ~ог од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. ~
Сваки понуТјач из групе понуfјача која подноси заједничку понуду мора да испуњава ;услове из
чла~а 75. lстав 1. тачка I 1),. 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешfiе из члана 75. и
76. Сiакона и Упутство како се доказује испуњеност тих•услова.
Услове у вези са капацітетима, у складу са чланом 76. Закона, понуТјачи из групе испуњавају
заједно, на основу доказа дефинисаних конкурсном документацијом.
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У случају заједничке понуде групе понуfјача обрасце под пуном материјалном и кривичном
одговорношfiу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуfјача у своје име (Образац
Vtзјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)
Понуfјачи из групе понуfјача одговорају неограничвно солидарно према наручиоцу.
6.11 Понуђена цена
Укупна цена понуде представља збир цена за РЕДОВНО и ВАНРЕДНО одржавање лифтова.
Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуfјена цена са или,без пореза на
додату вредност, сматраfiе се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.
Јединичне цене и укупно понуТјена цена морају бити изражене са две децимале у складу са
правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна fie бити јединична
цена.
Понуда која је изражена у две валуте, сматраfiе се неприхватљивом.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац fie поступити у складу са чланом
92. Закона.
КОЛИЧИНЕ УСЛУГА

Количине предметних услуга из Обрасца структуре цене, ЗА ВАНРЕДНО ОДРЖАВАF6Е
ЛИФТОВА, су, због специфичности предметних услуга, дате оквирно тако да их Наручилац
може, по потреби, кориговати у току извршења услуга или од неких одустати, сходно стварно
искаэаним потребама у току извршења услуга на терену.

УКУПНА ЦЕНА У ПОНУДИ, 3AKJbY4EF6E УГОВОРА И ПЛАЋАFbЕ

Укупна цена у понуди служи, искључиво, за вредновање понуда.
Уговорену цену Fie, након анализе Понуда, формирати Наручилац.
Плаfiања fie се вршити по стварно извршеним услугама, у складу са понуFјеним - усвојеним
јединичним ценама из Уговора.
Напомена
Укупно извршене количине услуга, по уговореним јединичним ценама, ни у ком случају не
могу бити - финансијски веflе од уговорене вредности.

6.12 Рок извршења услуга
Пружалац услуга Fie пружање предметних услуга започети одмах након обостраног
потписивања Уговора и увоFјења Пружаоца услуга у посао од стране Наручиоца (максимално
20 календарских дана од дана ступања Уговора на снаry).
Рок извршења услуга је 12 (дванаест) месеци од дана почетка пружања услуга.

6.13 Начин и услови плаflања
Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршену Услугу динарском дознаком,
на следеТiи начин:

На основу рачуна Пружаоца услуге, за услуге извршене у претходном месецу, и то у
законском року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна на писарници
Наручиоца/Корисника услуга.
Рачун мора бити достављен, најкасније до 05. у месецу за услуге извршене у претходном
месецу, на адресу наручиоца: Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије", Огранак
"Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта - ХЕ „Бајина Башта", Трг Душана
ЈерковиFiа бр. 1, 31250 Бајина Башта, ПИБ 103920327, са обавезним прилогом - Записник
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о пруженим услугаа, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашFiеног
лица Корисника ycriyra. ~
Уз рачун за услуге ; обавезно се; доставља и Записник о пруженим услуга потписан од
стране одговорних iiица Наручиоца и Пружаоца услуга (сервисера и сл.). Одговорна лица
-Іаручиоца, за потіисивање записника, могу бити Инжењер БЗР или техничко лице
Службе електроодржавања/машинског одржавања или Bofja смене Централне 'команде.
3аписник мора садржати спецификацију факryрисаних услуга, утрошено радно време и
матер%јал, таксативно, читко наведено количина и цене. Валидност Рачуна се потврFјује
;и Записником. Наручилац задржава право да од Пружаоца услуга тражи разјашњење
позиција Записника. Пружалац услуга је дужан да Наручиоцу пошаље писано разјашњење
Записника у року !од два дана. Уколико Пружалац услуга не пошаље разјашњење
Записника, Рачун fle бити враТiен. '

Записници • о пружении услугама потписани без примедби од стране одговорног лица
Наручиоца-Корисника услуге су услов плативости сваког рачуна. У случају да Пружалац услуге
испостави рачун који нема овакав записник, Наручилац-Корисник услуге fie тај рачун третирати
као неисправнан и да као такаав нема услов за nnafiaњe.

г
У исiпоставњеном рачуну, Пружалац услуга је дужан да се придржава тачно дефинисаних
назива из конкурсне документације и прихваfiене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни
који іе одговарају наведеним тачним називима, fie се сматрати неисправним. Уколико, због
кориџјћења различитих шифарника и софтверских решења није мо r`yfie у самом рачуну навести
горе ј наведени тачан назив, Пружалац услуга је обавезан да уз рачун достави прилог са
упор' дним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и

; прихваfiене понуде.

Оба езе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биhе
реа зоване највише јо износа средстава, која fie за ту намену бити одобрена у новом
програму пословања ЈП;ЕПС за године у којима Fie се плаFiати уговорене обавезе.

Нап. ' мена у вези са плаnањем услуга уколико их изводи страно правно лице: ~
1

У с'учају да је понуfјач страно лице, плаflање неризденту Наручилац fie извршити након
одб тка пореза на добt1т по одбитку на уговорену вредност у складу са пореским прописима
Реп блике Србије. Уговорена цена без ПДВ сматра се бруто вредношfiу за потребе) обрачуна
пореза на добит по одбитку.
У сr1учају да је Републ,ика Србија са домицилном земљом ПонуFјача закључилај уговор о
избегавању двоструког опорезивања и предмет набавке је садржан у уговору о избегавању
дво труког опорезивања Понуђач, страно лице је у обавези да Наручиоцу услуге ј достави,
при иком потписивања Уговора или у року осам дана од дана потписивања Уговора, доказе о
ста су ревидента дом~iцилне државе и то потврду о резидентности оверену од i адлежног
орг a домицилне државе на обрасцу одреfјеном прописима Републике Србије или у, овереном
пре оду обрасца прописаног од стране надлежног органа домицилне државе Пружаоца услуге
и дф аз да је стварни в~iасник прихода, уколико је Република Србија са домицилном земљом
пон ~Fјача - нериэидент~.,закључила Уговор о избегавању двоструког опорезивања. Закључени
уговори о избегавању двоструког опорезивања објављени су на сајту Министарства финансија,
По igcкa управа (www. n ?рескауправа. ГОВ. pcicp/. . ./уговори-двоструко-опорезивање). ;
У с{,I~lyчajy да понуfјач - нерезидент РС не достави доказе о статусу резидентности и да је
ства'рни власник прихода, Наручилац fie обрачунати и обуставити од плаflања порез на добит
по одбитку по пуној стог~и у складу са пореским прописима Републике Србије, који су објављени
на сајту Министарства ф' инансија (www.mfin.gov.rs/zakoni), односно неnе применити Уговор о
избiгавањ,у двоструког порезивања закључен. са домицилном земљом понуf)ача. i
Понуi7ач је у обавези да достави доказе за сваку календарску годину. (у случају набавке услуге
која се реализује током ~ише календарских година). ;
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Уколико понуfјач, страно лице не достави доказе из претходног става Наручилац ћe
обрачунати, одбити и платити порез по одбитку у складу са прописима Републике Србије без
примене закљученог Уговора о избегавању двоструког опорезивања са домицилном земљом
понуђача.

Уколико услуге које су предмет набавке нису садржане у уговору о избегавању двоструког
опорезивања, Наручилац fie обрачунати, одбити и платити порез по одбитку у складу са
прописима Републике Србије.
У случају да је Република Србија са домицилном земљом Понуfјача није закључила уговор о
избегавању двоструког опорезивања или предмет набавке није садржан у уговору о избегавању
двоструког опорезивања

Наручилац Tie обрачунати, одбити и платити порез по одбитку у складу са пореским прописима
Републике Србије, који су објављени на сајту Министарства .финансија
(www. mfin.qov. rs/zakoni).

6.14 Рок важења понуде
Понуда мора да важи најмање 60 (словима: шездесет) календарских дана од дана отварања
понуда.
У случају да понуfјач наведе краflи рок важења понуде, понуда Tie бити одбијена, као
неприхватљива.
6.15 Средства финансијског обезбеfјења
Наручилац користи право да захтева средства финансијског обезбеfјења (у даљем тексу СФО)
којим понуfјачи обезбеђују испуњење својих обавеза у отвореном поступку (достављају се уз
понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се по закључењу уговора или
по испоруци).
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеfјења падају на терет понуТјача, а и исти моry
бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.
Члан групе понуFјача може бити налогодавац средства финансијског обезбеfјења.
Средства финансијског обезбеТјења морају да буду у валути у којој је и понуда.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност СФО
мора се продужити.
Понуfјач је дужан да достави следеfiа средства финансијског обезбеfјења:

У понуди: 

Меница за озбиљност понуде
ПонуТјач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

1) бланко сопствену меницу за оэбиљност понуде која је:
• издата са клаузулом „без протеста" и ,,без извештаја" потписана од стране законског

заступника или лица по овлашfiењу законског заступника, на начин који прописује Закон
о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и"Сл.
лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља);

• евидентирана у Регистру меница и овлашfiења кога води Народна банка Србије у складу
са Одлуком о ближим условима, садржини и начину воfјења регистра меница и
овлашfiења („Сл. гласник РС` бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом
пословној банци да региструје меницу са одреFјеним серијским бројем, основ на основу
кога се издаје меница и менично овлашfiење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став
2. Одлуке);
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2) 1'1lеничнlо писмо - овп awfieњe којим понуђач овлашТiује наручиоца да може наплатити

~г еницу ~на износ од минимум 10 °/о од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења
~инимално 30 дан дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак
рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
q лашТi~ења, које мор'а бити издато на основу Закона о меници; !

3) Io лашfiење којим законски заступник oвnawFiyje лица за потписивање менице и меничног
о~ лawFiieњa за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење не i отписује
зГконск~и заступник понуfјача;

4) ¶отокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за paci олагање
н~овчан i м средствима понуfјача код пословне банке, оверену од стране банке; •

5) фI отокопи ОП обрасца;
б) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (ф'отокопија

~ахтева за регистра~цију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
менице или извод с N интернет странице Регистра меница и овлашfiења НБС). ~

У с~учају да изабрани ПонуFјач после истека рока за подношење понуда, а у року важења
опц је понуде, повуче ~ или измени понуду, не потпише Уговор када је његова понуда
изабQана као најповол?нија или не достави средство финансијеког обезбеТјења које је
захт~евано уговором, Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за
озбіФfbност понуде.
Мен ' ца fie бити враfiена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје наручиоцу средства
финансијског обезбеfјења која су захтевана у закљученом уговору. ~
МенУлца fle бити враfiена понуFјачу са којим није закључен уговор одмах по закљученlу уговора
са п нуFјачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

I 1 I
Уко} ко средство фии-ансијског обезбеfјења није достављено у складу са за 1 евом из
Кон рсне документације понуда fie бити одбијена као неприхватљива због битних
недостатака. '

У рокv од 10 дана од закључења Уговора

Ме цу као гаранцију добро извршење посла i
Из ~ рани Понуfјач је обавезан да, у року од најкасније 10 дана од дана закључења Уговора,
НарХчиоцу достави:
1) бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста

i~ наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашFiеног
ица,

2)

4)

5)

11

М

~

енично писмо — iовлашflење којим понуТјач oвnawFiyje наручиоца да може 'наплатити
еницу на износ од минимум 10 % од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења

vІинимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак
рока важења угово,ра има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашfiења, ~.
влашfiење којим в:~ конски заступник овлашFiује лица за потписивање менице и меничног

! влашfiења за кон ретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење не потписује
аконски заступник ',понуђача;

фотокопију важеflег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање
новчаним средстви ̀  а понуFјача код пословне банке, оверену од стране банке,
фотокопију ОП обрасца,
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6) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија

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

Меница може бити наплаFiена у случају да изабрани понуfјач не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиfјен уговором.
Напомена!!!
СФО за добро извршење посла обавезно се достаеља у року од 10 дана од закључења
Уговора, у супротном Наручилац може покренути поступак раскида Уговора и
актиеирање, код банке, СФО за озбиљност понуде.

По потписивању Записника о квалитативно-квантитативном пријему или најкасније 5
дана пре истека средства финансијског обезбеfiења за добро извршење посла 

Меница као гаранција за отклањање грешака у гарантном року
Изабрани Понуfјач је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора 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,

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

2) Менично писмо - овлашТiење којим понуђач овлашfiује наручиоца да може наплатити
меницу на износ од минимално 5% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења
минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног
рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашfiења,

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

4) фотокопију важеflег Картона депонованих потписа овлашТiених лица за располагање
новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке,

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

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

Меница може бити наплаfiена у случају да изабрани понуfјач не отклони недостатке у
гарантном року.
Уколико се средство финансијског обезбеFјења не достави у уговореном року, Купац има право
да наплати средство финанасијског обезбеfјења за добро извршење посла.

Достављање средстава финансијског обезбеђења
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део
Понуде и гласи на Јавно предузеflе „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско -
Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиТiа број 1, 31250 Бајина Башта.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставља се, у напред
наведеном року, лично или поштом, и гласи на Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије"
Београд - Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа
број 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком: Средство финансијског обезбеfјења за јавну
набавку број ЈН/2100/0278/2020.
Средство финансијског обезбеFјења за отклањање недостатака у гарантном року
доставља се по потписивању Записника о пруженим услугама или најкасније 5 дана пре истека
Менице за добро извршење посла, лично или поштом, и гласи на ЈП ЕПС Београд, Огранак
"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, са
назнаком: Средства финансијског обезбеfјења за јавну набавку број ЈН/2100/0278/2020

Страна 24 од 82



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

Конкурсна документација ЈН/2100/0278/2020

6.17. Начин означавања поверљивих података у понуди

Под Lu које понуFјач оправдано означи као поверљиве биfiе коришfiени само у токуlпоступка
јавн набавке у складу са позивом и нeFie бити доступни ником изван круга лица која су
укљ~чена у поступак јав;не набавке. Ови подаци неfiе бити објављени приликом отварања
пону~да и у наставку поступка.
Нар~irилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивостiп
под~јака добијених у понуди.
Као поверљива, понуi7ач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи
ни јејkан јавiни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су
прописима одређени као, поверљиви.
наруL+илац Tie као пове р~ љива третирати она документа која у десном горњем углу~ великим
слов~има имају исписаном;,ПОВЕРlbИВ0". !
Нару.іилац не одговара ~за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.
Ако е као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац
Fie п~звати понуFјача да уклони ознаку поверљивости. Понуfјач fie то учинити тако што fie његов
пред~тавник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ , уписати датум, i време и
потписати се.
Ако rонуFјач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац fie
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. ;
Нар ~ илац~ је дужан да доследно поштује законите интересе понуfјача,. штитеfiи њихове
техг~чке и i ословне тајне у смислу закона којим се ypei7YJe заштита пословне тајне.
Hefi~ се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци
из п нуде који су од знаLiаја за примену критеријума и рангирање понуде. I

16.18~. Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити. на раду и других прописа

; Пон~ђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
; прои лазе из важеfiих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
; живстне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време

под ошења понуде (Образац бр. 5 из конкурсне документације).♦ ;
6.19' Накнада за коришflење патената !~
Накнаду за коришТiењ'е патената, као и одговорност за повреду заштиfiен~их права
интелектуалне својине треТiих лица сноси понуђач. ;

1
6.2 : Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно које минимално утичу на
животну срiедину, односно које обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије — енергетску

i ефи~касност. .

6.2 ! Дод~тне информације, и објашњења

; Заи терсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или
пој ЈЈњења у вези са ' припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на
еве ' туално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет
дан пре иiстека рока з~.јподношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: 06JAWF6EF6A
— п зив за јавну набавку број ЈН/2100/0278/2020 - ,,Преглед, испитивање и одржавање
лисјтова у ХЕ Ба'ина Башта" или електронским путем на е-маил. адресе:
nata' a.popovic@eps.rs v~ radisav.maticCШeps.rs  (ОБАВЕЗНО СВЕ ЗАХТЕВЕ, ПИТАF6А; И ДРУГО
СЛ~ТИ ИСТОВРЕМЕН +~ НА ОБЕ АДРЕСЕ) радним данима (понедељак — петак) у времену
од 07 до 15 часова. З'хтев за појашњење примљен после наведеног времена или током
викенда/нерадног дана биfiе евидентиран као примљен првог следеnег радног' дана.

Э

Наручилац fie у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу
јавних набавки и својој %лнтернет страници.
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Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 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 предвиђеном 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 комкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиfјеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиfјен чланом 20. Закона.
У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац fie поступати у складу са 13.
начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки
заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници
www.kin.gov.rs).
6.22. Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуfјач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Понуfјач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.
Ако је поступак јавне набавке обуставл~ен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуТјачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обеэбеfјења, под
условом да је понуТјач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

6.23. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуfјача додатна објашњења која Fie му помоfiи при прегледу,
вредновању и упореFјивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуТјача, односно
његовог подизвоfјача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац fie понуfјачу оставити примерени
рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогуfiи наручиоцу контролу (увид) код
понуi7ача, као и код његовог подизвоfјача.
Наручилац може, уз сагласност понуРјача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике измеfју јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се
понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац fie његову понуду одбити као
неприхватљиву.

6.24. Разлози за одбијање понуде

Понуда fie бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајуfiа;
ако се понуfјач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН;

односно ако:
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ПонуFјач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
понуFјач не дока~е да испуњава додатне услове;
понуfјач није дост~авио тражено средство обезбеFјења;
је понуfјени рок в~жења понуде краfiи од прописаног;
понуда садржи ~,руге недостатке због којих није мoryTie утврдити
понуде или није nлoryfie упоредити је са другим понудама;

стварну садржину

~илац Tie донети одпуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави ,

Наруrилац Fie одлуку о додели уговора/обустави поступка, донети у року од максимално 25
(двадесетпет) дана од ана јавног отварања понуда.
Одл ку о додели уговора/обустави поступка Наручилац fie објавити на Порталу јавних набавки
и на св.ојој интернет страници у року од 3(три) дана од дана доношења.

6.26 Негативне рефер 'нце

Нарyчилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је помуТјач у претходне три године
пре бјављивања позив за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

• поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
• учинио повреду ко куренције; ;
• доста~ио неистин~iте податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи

уговор о јавној наб~Савци, након што му је уговор додељен;
• одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди .обавезао.

Нару илац може одбиТи понуду уколико поседује доказ који потврРјује да понуFјач није
исп~} авао своје обаве е по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
одно или на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
поз =а за подношење пQнуда.

1 ~
Дока наведеног може бити:

• правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
• исправа о реализ~ованом средству •обезбеfјења испуњења обавеза у поступку јавне

набавке или испуњења уговорних обавеза; •

• испра'ва о наплаfiеној уговорној казни;
• реклаiмације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
• иэјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под

условима предвиfј~еним законом' којим се уређују облигациони односи;
• доказ о ангажоваи~у на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у

понуди као подизв~fјачи, односно чланови групе понуђача;
• други одговарајуfiv доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење

обавеза у ранијиі) поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о
јавним набавкама. ;

Наручилац може одбит понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који
се о~дноси на поступак koju је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је
префет јавне набавке істоврсан. •

Нарјчилац fie поступит на наведене начине и у случају заједничке понуде групе 'понуFјача
уко ико утврди да посто е напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

6.27 Увид у документ ЦИју

ii

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

6.28.. Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним
упцтством 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: ЈП „Елекrропривреда
Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта - ХЕ „Бајина
Башта", Трг Душана Јерковиhа бр. 1, 31250 Бајина Башта, са назнаком Захтев за заштиту
права за јавну набавку услуга „Преглед, испитивање и одржавање лифтова у ХЕ Бајина
Башта", број ЈН/2100/0278/2020 а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mai1:
natasa.popovicCШ_eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 15,00 часова.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одреFјено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраТiе се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраfае се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. 3ЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева
за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Л из 3ЈН.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за
заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права
наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151.
став 1. тач. 1) — 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакr
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.
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i.
Изн с таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

~
Подносилац захтева за ваштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаfiања 153 или 253, позив на број ЈН210002782020 сврха:
33П ЈП ЕПС — Огранак VДринско-Лимске ХЕ", јавна набавка број ЈН/2100/0278/2020 прималац
уплате: буџ~ет Републике; Србије) уплати таксу од:
1) 12р.000,00 динара ако, се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда.
2) 120.000,00 динара ака се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.
Сва ~~ странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права
на п, сани захтев надок адити трошкове настале по основу заштите права.
Ако ' ахтевi за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора
нар иоцу на писани заfтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ћe свака
стр нка сносити своје трошкове или fie трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву

; за зштиту права. ;
Стр~нке у захтеву морај)r прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. ј
Нак аду трошкова мory~ie је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке

; ком~сије о 
i 

~поднетом захтеву за заштиту права. 
О тр~ошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Дет љно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН
' Пот~lрда к јом се потврFјује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту

прав~а приликом подноиЭења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним;
Чла1ном 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС°, број 124/12, 14/15 и 68/15) је
пројисано да захтев з~, заштиту права мора да садржи, иэмеfју осталог, и потврду о уплати
таксе из члана 156. ЗЈН~.
По г~осилац захтева за заштиту права је дужан да на одреfјени рачун буџета Републике Србије
упл ти таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиfiе се:
1. Гтврдаi о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеfiе елементе:
(1) а буде издата од сіране банке и да садржи печат банке;
(2) а представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
под~так да је налог за 'уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
дат~м извршења налог . * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајуFiи извод
еви енционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија — Управе за трезор и на
тај ачин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) &нос таксе из чланаl 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) рој рачуна: 840-3067.8845-06;
(5) іјифру плаfiања: 15 или 253; : "
(6)~озив на број: пода~'и о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси; захтев'за
за титу права; .
(7) 9врха: ЗЗП; назив н ручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(8) Корисник: буџет Реп блике Србије;
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којегје извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашТiеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашFiеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева
за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајуflег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буцетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осиryрање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са эаконом и другим
прописом.
Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за
уплату моry се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки http://www. kіn .qov. rѕ/cі/uputѕtvo-o-upіatі-repubііcke-admіnіѕtratіvne-takѕe. htmi и
http://www.kjn.qov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

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

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

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

НАПОМЕНА:
Приликом уплата средстава потребно је навести следеfiе информације о плаfiању - ,,детањи
плаfiања" (F1ELD 70: DETAILS OF PAYMENT):
— број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и
назив наручиоца у поступку јавне набавке.
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Jfl „Eneicrponpmpega Cp6mje" Beorpag
OrpaHaK „gpruicKo — MinimKe XE„ Bajma Baum
KoHKypoHa AoKymeFrraLtvija JH/2100/0278/2020

Y np nory cY vnic-rpyta..mje ̀ 3a ynnaTe y Bany-rama: EUR USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

SW FT MESSAGE MT103— EUR
FIELD 32k H VALUE DATE — EUR- AMOUNT 1

FIELD 50KE 1 ORDERING CUSTOMER
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD
(INTERMEDIARY)

56k !
1

DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

FIELD
(ACC.

57A:
WITH BANK)

1

1
i
,

,

/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX ,1
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL!
BANK OF SERBIA — NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD
(BENEFICIARY)

59:

[

/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR 1,
POP LUKINA 7-9
BEOGRAD

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
SW FT MESSAGE MT103— USD
FIELD 32A: VALUE DATE — USD- AMOUNT 1
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD
(INTERMEDIARY)

56A:

'

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

,

,,

FIELD
(AC.

57A:
WITH BANK)

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

!
SERBIA 1

FIELD
(BENEFICIARY)

59:

I

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

FIELD 70:1 DETAILS OF PAYMENT
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6.29. Закључивање и ступање на снаry уговора

Наручилац fie доставити уговор о јавној набавци понуi7ачу којем је додељен уговор у року од 8
(осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.
ПонуТјач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 (десет) дана од дана
закључења уговора достави Меницу за добро извршење посла.
Ако понуТјач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року
од 7(седам) дана од дана добијања Уговора од стране Наручиоца, Наручилац може закључити
са првим следеfiим најповољнијим понуђачем.
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 спровођења поступка јавне
набавке повеfiати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о
јавним набавкама.
Наручилац може повеfiати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за
максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеFјена финансијска
средства, у случају непредвиfјених околности приликом реализације Уговора, за које се није
могло знати приликом планирања набавке.
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и
других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно
одреТјени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиfјени
посебним прописима,као што су: виша сила, измена важеFiих законских прописа, мере
државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.
У наведеним случајевима наручилац fie донети Одлуку о измени уговора која садржи податке
у складу са Прилогом ЗЛ Закона о јавним набавкама и у року од три дана од дана доношења
исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и
Државној ревизорској институцији.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровоТјења поступка јавне
набавке повеflати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о
јавним набавкама.
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7. ОБРАСЦИ и ПРИЛО3И
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ОБРАЗАЦ бр. 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број  од за отворени поступакјавне набавке
услуга „Преглед, испитивање и одржавање лифтова у ХЕ Бајина Башта",
Ј н/2100/0278/2020.

1)општи подаци о понvЂАчv

Назив понуђача:

Адреса понуТјача:

Матични број понуfјача:

Порески идентификациони број (ПИБ):
врста правног лица: микро, мало, средње,
велико, физичко лице

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуТјача (е-маил):

телефон:

телефакс:

Број рачуна понуfјача и назив банке:

Лице овлашfiено за потписивање уговора

2) понvду подносw:

А) сдмостдлно
Б) сА подизвоЋАчЕм

в) кдо зАЈЕдничкv понvду

напомена: ааокружити начин подношења понуде.

Страна 34 од 82



ЈП „Електропривреда Србије" Београд
ОгI~р~~анак „Дринско — Лимске ХЕ„ Бајина Башта

Конкурсна документација ЈН/2100/0278/2020
з) подДци'о подизвоЋдчv

Назив понуfјача:

;
~ ,

Адреса понуFјача: ~
~

~

Матични број понуђача:

;

1

Порески идентификациони број (ПИБ):
Врста
велико,

правног лица: микро,
физичко лице

мало, средње, !
I

Име особе за контакт: 1

Електронска адреса понуFјача (е-маил): !

Телефон:

Те 
1
ефакс: ;

Бро1 рачуна

I

понуђача 
і

,
назив банке:

;

Лице овлашfiено за потписивање уговора
 I

i

Нап~мена:

Табе у„Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуFјачи који подносе понуду са подиsвођачем, а
укоrf~ко има веfiи број подизвођача од места предвиfјених у табели, потребно је да се наведени

; обрасац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвоFјача.
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4) подаци о чланvгРvпЕ понУЋача

Назив понуfјача:

Адреса понуђача:

Матични број понуFјача:

Порески идентификациони број (ПИБ):
Врста правног лица: микро; мало, средње,
велико, физичко лице

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-маил):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуFјача и назив банке:

Лице овлашfiено за потписивање уговора

напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуfјачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има веfiи број учесника у заједничкој понуди од места предвиfјених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни u достави за
сваког понуfјача који је учесник у заједничкој понуди.
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s) цЕнА и комЕРЦиЈАлни vслови понУдЕ

i

' . пРЕдмЕт 
; .
и БРоЈ нА6АвкЕ- 

-. : . Укvпнд вРЕдност понvдЕ
динара без ЛДв',а

 - (табела ~+ табела г)
(Служи искгbучиво:за.вредновање
Понуда. Укупну уговорну: цену ћe

. формирати, Наручи'лац) :
Предмет
одржавање

Број набавке:

~
набавке:

лифтов

ЈН/2100'L0278/2020

„Преглед, испитивање
у ХЕ Бајина Башта"

и

•

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УсловнаРi%чиоуа: . понvда понУЂдчА

РОК И нАЧИнПЛАЋАfbА:
Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуга
плти извршену Ycny~ry динарском дознаком, на
следеfiи начин: Сагласан за захтевом наручиоца

ДА l НЕ
- На основу рачуна Пружаоца услуге, за услуге

извршене у претходном месецу, и то у законском (заокружити)
року до 45 дана" од дана пријема исправног

• рачуна на писарници Наручиоца/Корисника
; услуга.

РОК ИЗвРШЕhbА УСЛУГА:
1 '

Пружалац услуга fie пружање предметних услуга
започети одмах након обостраног потписивања
говора и увоFјења 'Пружаоца услуга у посао од

Сагласан за захтевом наручиоца

dтране Наручиоца (максимално 20 календарских ДА / НЕ
• дана од дана ступања Уговора на снаry). (заокружити) '

ок извршења услуга је 12 (дванаест) месеци од
дана почетка пружања услуга.

ГАР,дНТНИ РОк: :
арантни рок за извршену услуry одржавања је ~

t1i ериод трајања угоора, а за уграfјене резервне Сагласан за захтевом наручиоца 1
д лове и склопове који буду уграfЈени по посебној

Понуди гарантни ок мора бити минимум 12 ДА / НЕ ;
(дванаест) месеrци од дана сачињавања, (заокружити) i

потписивања и ве~рификовања Записника о
кв~литативном и квантитативном пријему услуга (без

I примедби).
МЕСТо ИЗВРШЕh6А УСЛУГА: Сагласан за захтевом наручиоца

(IМесто иэвршења услуга су објекти ХЕ „Бајина ДА / НЕ
Баи~4а", Перуfiац. (заокружити)
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РОК BAЖEFbA ПОНУДЕ:
не може бити краfiи од 60 (шездесет) календарских

дана од дана отварања понуда

Рок важења понуде је 
календарских дана од дана отварања

понуда

Понуђач је обвезник плаТiања ПДВ-а
ддјнЕ

(заокружити)
Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаnања, рок
извршења услуга, гарантни рок, место извршења услуга и рок важења понуде сматраnе се
неприхватљивом.
неопходно је и да се ПонуFјач изјасни, заокруживањем једног од понуТјених одговора, да
ли је обвезник плаnања ПДВ-а или не. 

Место и Датум

М.П.

Напомене:

Понуfјач

- Понуfјачјв обавезан да у обрасцу понуде попуни свв комерцијалнв услове (сва празна поља и заокружи
јвдан одговор тамо где се то захтева).

- Уколико понуfјачи подносв зајвдничку понуду, група понуђача може да овласти јвдног понуђача иа
групв понуђача који fie попунити, nomnucamu и печатом оверити образац понуде или да образац
понуде nomnuwy и пвчатом овврв сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац трвба
прилагодити ввfiвм броју потписника)
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ОБРАЗАЦ бр. 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

- У цену је урачунато следеfiе: 
• редовно имесечно одржавања 6 лифтова у ХЕ „Бајина Башта",
• воТјења потребних евиденција, хитне интервентне поправке,
• један годишњи преглед и испитивање и сви евентуални ванредни прегледи лифтова из обрасца цене, од стране Именованог тела
(чланови 6. и 7. 19, Правилника о прегледима лифтова у употреби "Сл. гласник РС", бр. 15/2017)

- -ванредно одржавања 6 лифтова у ХЕ „Бајина -Башта",-

Редовно одржавање лифта обухвата преглед постројења лифта и контролу његовог рада, према упутству произвоfјача, отклањање утврFјених
недостатака и замену неисправних и оштећених елемената, а нарочито:
1. Проверу правилности рада свих сиryрносних уређаја, а нарочито рада сиryрносног уређаја кочнице погонске машине, хватачког ypefjaja,
граничника брзине, крајњих склопки, одбојника, врата возног окна и забраве врата возног окна.
2. Проверу носеflих ужади или ланаца и њихове везе са кабином и противтегом.
3. Проверу вуче која се остварује преко трења.
4. Проверу изолације свих струјних кола и њихових веза са уземљењем.
5. Проверу прикључака на громобранску инсталацију.
б. Чишfiење и подмазивање делова лифта.
7. Проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице дуж возног окна у оба смера, као и при пристајању.

8. Проверу нужних излаза.
9. Проверу исправности погонских и управљачких ypefjaja лифта.

Цена месечног одржавања треба да обухвати и потрошни материјал који је потребан за ове радове (масти и уља за подмазивања одн.
доливања по потреби, контакт спреј за чишfiење и подмазивање, тинол жицу, пуцвал, метлица, батеријски уложак и други ситан потрошни
материјал).--- --- - --- - -- - ---
О извршеним прегледима и сервисирању попуњава се чек листа са унетим зактевима из Правилника о прегледима лифтова у употреби "Сл.
гласник РС', бр. 15/2017), коју оверава овлашfiено лице наручиоца и која чини саставни део документације за испостављање рачуна.
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РЕДОВНО ОДРЖАВАt6Е ЛИФТОВА табела 1

Р.
бр.

назив и локација
лифта тип и карактеристике Ј.М. кол.

Јед. цена на
месечном

нивоу
без ПДВ-а
(динара)

gредност на
месечном

нивоу
без ПДВ-а
(динара)

Износ ПДВ на
месечном

нивоу
(динара)

ВРедност на
месечном

нивоу
са ПДВ-ом
(динара)

01.

ЕЛЕКТРИЧНИ
- Врста: И, тип: Р 6041 1/2, Фабр.

Бр.: 4984, Год. произв.: 1979.,
носивост: 750 кг., Снага мотора: 7
KW, ном. брзина: 0,8/ 0,2 м/с, Бр.
станица: 4/4, тип врата: ПА/
фотоfiелија, Вучна ужад: 650/4*13
мм, Ел. мотор: ЕМХД 70, кабина:
дрвена, Возно окно: бетонско

ком. ~
ПУТНИЧКИ ЛИФт

"Давид Паlиfi"
Београд, лоциран

у погону РХЕ
Перуђац

02.

ЕЛЕКТРИЧНИ
- Врста: И, тип: Р 42, Фабр. Бр.: 296,

Год. произв.: 1986., носивост: 630
кг., Снага мотора: 7 KW, ном.
брзина: 1/ 0,25 м/с, Бр. станица:
2/2, тип врата: ПА/ фотоfiелија,
Вучна ужад: 550/5*11 мм, Ел.
мотор: ЕМХД 70 6/24, кабина:
метална, Возно окно: бетонско

ком. ~

ПУТНИЧКИ ЛИФт
"Давид ПајиFi"

Београд лоциран
у погону ХЕ
(двориште)

Перуhац

03.

ЕЛЕКТРИЧНИ
- Врста: И, тип: Р 40, Фабр. Бр.:

1771, Год. произв.: 1965.,
носивост: 320 кг., Снага мотора: 3,7
KW, ном. брзина: 0,6 м/с, Бр.
станица: 4/4, тип врата: ПА/ ПА,
Вучна ужад: 550/4*11 мм, Ел.
мотор: ЕМХД, кабина: дрвена,
Возно окно: конструкција/зидано

ком. ~

ПУТНИЧКИ ЛИФт
"Давид Па1иfi"

Београд, лоциран
у погону ХЕ

локална
команда) ПерцFiац

04.

ЕЛЕКТРИЧНИ
- Врста: И, тип: Р60, Фабр. Бр.: /,

Год. произв.: 1965/2008., носивост:
400 кг., Снага мотора: 7,5 KW, ном.
брзина: 1,0 м/с, Бр. станица: 4/4,
тип врата: ПА/ фотоfiелија, Вучна
ужад: 650/4*13 мм, Ел. мотор:
ЕМХД, кабина: метална, Возно
окно: конструкција

ком. ~

ПУТНИЧКИ лиФт
"Давид ПalиFi"

Београд лоциран
у брани

акумулациlе ХЕ
Перуfiац
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tin „Erietcrponpmmpeila Cp6mje" Beorpail
OrpamaK „LipmmcKo — IlmmcKe XE„ Bajmma Baum
KOHKVPCHa oV aLLIiia JH/2100/0278/2020..

- BpcTa: VIVI, Tim: P60, (Da6p. Bp.:

05.

ETIEKTPVILIHVI
6-17, I oxIt npot43a.: 1-960.,
HOC11130CT: 320 Kr., CHara mo-ropa: 4,8
KW, Hom. 6p3mHa: 0,5/0,12 m/c, Bp.flYTHVILIKVI .111/10T

"Raeing Flaimh" c-raHmta: 4/4, Tim n epaTa: FIA/maKa3e-
cpo-rohenvija, ByLma y>Kag: 650/4*13
mm, En. moTop: EMXTI 40-6/24,
Ka6vma: meTanHa, BO3HO OKHO:
6eTOHCK0

KOM. 1
5e0r0eA, noumpaH
y XoTeny „Jeaepo"

Ilepvbaq

- Bpc-ra. VI, Twn. P60TcDa6p. Bp.. 6457—
ETIEKTPVILIHVI Fog. npow313.: 1967., HOCI1BOCT: 2000
TEPETHVI MDT Kr., CHara moTopa: 7 KW, Hom.
"flaewg Flajwif 6p3i4Ha: 0,2/0,1 m/c, Bp. c-rameNa:
Beorpag nowpaH06. 5/5, Ttin epa-ra: PO/maKa3e, Byt-ma

ywag: 780/8*13 mm, En. mo-rop:

KOM. 1
V noroHv XE
(geoptain-e) EMX,E170-6/24 Ka6wHa: gpeeHa,

•BO3H0 OKHO: 3i1gaHo/KoHc-rpymiv1jaFlepyriaLt

YKYI1HA BPERHOCT HA MECELHOM HVIBOY
Ai

5E3 1-10-a (gmHapa):

13,
YKYFIHA BPERHOCT, BPETIHOCT HA FORMWI-bEM HVIBOY 5E3 1100,B-a (Amapa)

(mecegma epe,qmocT 6e311,11B-a X 12):

YKYFIAH.M3H0CI1AB-a (gmapa)
Ci

(0dHocu ce Ha noauqujy Bi)

YKYFIHA BPERHOCT, BPEnHOCT HA FO,EIVIWFbEM HVIBOY CA FIRB-om (gmHapa)
D1

(mecemma epeAmocT ca 11,11B-om X 12):

CTpama 41 0,4 82



ВАНРЕДНО ОДРЖАВАF6Е ЛИФТОВА

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

Конкурсна документација Јн/2100/0278/2020
Табела 2- Цена ванредног одржавања лифтова

Р.бр нА3ИВ УСЛУГЕ Ј.м
Оквирна
кол.

Јед.цена
. са ПДВ-ом

(динара)

Вредност
без ПДВ-а
(динара)

Износ
ПДВ-а

(динара)

Вредност
са ПДВ-ом
(динара)

(1) (2) (3) (4) (5) (б) (7) (8)

1'
набавка погонског мотора
за лифт 04 у брани ХЕ ком 1

2 набавка редуктора за лифт
02 у дворишту ХЕ ком 1

3.
набавка Фотозавесе на
улазу у кабину за лифт 01
РХЕ

ком 1

4 Норма сат за ванредно
одржавање лифтова час 50

5'
Набавка вучних ужади за
лифт 04 у Брани ХЕ Б.Б сет 1

аг vкvпна вРЕдност БЕз ПДВ-а (динара):

вZ укvпан износ пдв (динара):
с2 vкупна вРЕqност сД ПДВ-ом (динара):

Рекапитулација
А РЕДОВНО ОДРЖАВАF6Е ЛИФТОВА - Укупна вредност, вредност на годишњем нивоу

без ПДВ-а (динара), (месечна вредност без ПДВ-а Х 12) (Ред Bi из табеле 1)

в
вАНРЕДНО ОДРЖАВАF6Е ЛИФТОВА
Укупна вредност без ПДВ-а (динара): (Ред Аг из табеле 2)

С укvпнД ВРЕДност понуДЕ БЕз ПДВ-а (динара):
(Ред „А" + Ред „В")

~
vкvпАн износ ПДВ-а (динара):

(Односи се на позицију С)
Е укvпна ВРЕДност понуДЕ Са ПДВ-ом (динара)

(Ред „С" + Ред „D")
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единичне-цене-су-фиксне. ---- - -
Количине предметних услуга из Обрасца структуре цене, ЗА ВАНРЕДНО ОДРЖАВАFbЕ ЛИФТОВА, су, због специфичности

_- предметних услуга, дате оквирно тако да их Наручилац може, по потреби, кориговати у току извршења услуга или од неких одустати,
сходно стварно исказаним потребама у току извршења услуга на терену. ~
Укупна цена у понуди служи, искључиво, за вредновање понуда. Уговорену цену he, након анализе Понуда, формирати Наручилац.
Плаnања fie се вршити по стварно извршеним услугама, у складу са понуfјеним - усвојеним јединичним ценама из Уговора. Укупно
извршене количине услуга, по уговореним јединичним ценама, ни у ком случају не могу бити - финансијски веТiе од уговорене
вредности.

Место и Датум: Понуђач

М.П.

Напомена:
-Уколико група понуi7ача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвоFјачем овај образац потписује и оверава печатом понуfјач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуfјач приликом попуњавања Табела 1 и 2 и Табеле Рекапитулације, мора попунити сва празна поља. Цене се исказују у динарима
Укупна вредност понуде без ПДВ-а исказује се у реду „С`, у Табели Рекапитулације, а обрачунава се тако што се саберу Табеле 1 и 2, односно
сабирањем реда „Ві" из Табеле 1 и реда „Аг" из Табеле 2)
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ОБРАЗАЦ бр. З.

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

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношhу потврТјује да је Понуду број:
 за јавну набавку услуга „Преглед, испитивање и одржавање лифтова
у ХЕ Бајина Башта", број ЈН/2100/0278/2020, Наручиоца Јавно предузеfiе „Електропривреда
Србије" Београд - Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиflа
број 1, 31250 Бајина Башта, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца дана . године, поднео независно, без
договора са другим понуFјачима или заинтересованим лицима.
У супротном упоэнат је да fie сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

Датум: Понуfјач
М.П. ~

Напомена:
уколико заједничку понуду подноси група понуFјача Изјава се доставља за сваког члана групе понуfјача.
Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашfiвног лица за заступањв понуFјача из групе
понуFјача и оверена печатом.
У случају да понуfјач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуfјача и сваког
подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашfiеног лица за
заступање понуђача/подизвоРјача и оверена печатом.
Приликом подношења понудв овај образац копирами у потребном броју примерака.

Страна 44 од 82



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

Конкурсна документација ЈН/2100/0278/2020

На
14/

~
ОБРАЗАЦ бр. 4.

снову 1члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС' бр~.124/2012,
i и 68(15) као понуТјач дајем:

ИЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број:
 за јавну набавку услуга „Преглед, испитивање и одржавање лифтова у
ХЕ Бајина Башта", број ЈН/2100/0278/2020, која се спроводи у у отвореном ; поступку,
поијТовали обавезе које произилазе из важеfiих прописа о заштити на раду, запошљавању и
усл•вима рада, заштитијживотне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која
је н- снази у време подношења Понуде.

Датум:
М.П.

ПонуFјач

На омена:
Уко ►ко зајвдничку понуду подноси група понуfјача Изјава се доставља за сваког члана групе понуfјача.
Изја~ а мора бити попуњвна, потписана од странв овлашfiеног лица за заступање понуfјача из групв
понујача и овервна пвчатом.
У с~ј' чају да понуfјач подноси понуду са подизвоТјачем, Изјава се доставља за понуfјача и сваког
поди воfјача. . Изјава мора бити попуњена, потписана и овврена од странв овлашFiеног лица за
заступањв гіонуfјача/подизвоFјача и овврвна пвчатом.
При иком подношења понуде оввј образац копирати у потребном броју примврака.
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ОБРАЗАЦ бр. 5

ИЗЈАВА ПОНУЋАЧА — КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС`,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следеТiу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношfiу изјављујем да располажемо кадровским
капацитетом захтеваним предметном јавном набавком „Преглед, испитивање и одржавање
лифтова у ХЕ Бајина Башта", број ЈН/2100/0278/2020, односно да имамо запослена или
радно ангажована (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиfјеног
члановима 197-202. Закона о раду) следеfiа лица која fie бити ангажована ради извршења
уговора:

Р бр Захтевани кадровски
капацитет

Име и презиме
запосленог/ангажованог

Врста и степен
стручне спреме

1.

Радник електро струке, са
радним искуством у одржавању
лифтова од најмање 4 (четири)
године, здравствено способним
и обученим за рад на висини

2.

Радник електро струке, са
радним искуством у одржавању
лифтова од најмање 4 (четири)
године, здравствено способним
и обученим за рад на висини

Уз ову Изјаву достављамо сву захтевану документацију за наведене раднике.

Датум:
М.П.

Напомена:

Понуђач:

-Уколико група понуFјача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један unu више
чланова групе понуfјача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуfјача
испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од странв овлашfiеног лица за
заступање понуГјача из групе понуfјача и оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
У3 ДОСТАВlbEHY ПОПУЊЕНУ, ПОТПИСАНУ И ОВЕРЕНУ ИЗЈАВУ ДОСТАВИТИ ЗАХТЕВАНЕ
ДОКАЗЕ, У СУПРОТНОМ ПОНУДА ЋЕ БИТИ ОЦЕЊЕНА кАО НЕПРИХВАТЈbИВА.
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ПРИЛОГ бр. 1.

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/15, 68/15)
саставни део заједничке понуде за јавну набавку „Преглед, испитивање и одржавање
лифтова у ХЕ Бајина Башта", ЈН/2100/0278/2020, је споразум којим се понуfјачи из групе
меi7Yсобно и према наручиоцу обавезују на иэвршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о:

ПОДАТАК О

1. Члану групе који fie бити носилац
посла, односно који fie поднети
понуду и који fie заступати грцпу
понуТјача пред наручиоцем;

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

3. Друго:

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

М.П.

Потпис одговорног лица члана групе понуFјача:

М.П.
Датум:

Напомена:

У случају подношења Зајвдничке понуде попунити, потписати, оверити и доставити овај Образац, а
ако не могу сви подаци да стану у овај Образац доставити потписан и оверен Споразум у складу са
Законом о јавним набавкама и овом Конурсном документацијом, а који обавезно садржи податке из
Обрасца (Прилог 1).
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ПРИЛОГ бр. 2

на основу одредби 3акои а о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФRЈ 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
Зако1на о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05103, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 I
др. закон и,31/11) и тачк~е 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришfiења јединствених
инст умената платног п омета ;

ДУ)1~н И К:  ~ 
(назІfів и седиште Понуђ'ача)
мАТични БРоЈ дУЖниКА (понуfјача):
тЕf~vЋи РАчvн дvжникА (понуђача):
пи~ дvжникА (понут~ача):  
и з аје дана

КОР

1

године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ ЗА КОРИСНИКА
БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ ~

за ЈН/2100/0278/2020
„Преглед, ис.питивање и одржавање лифтова у ХЕ Бајина Башта"

ИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеflе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска 13,
Огранак ' Дринско - Лимске ХЕ", трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина
Башта, атични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-797-13,
Банка Ин~.}.еса АД

Предајемо вам бланко, сопствену меницу за озбиљност понуде, за ЈН/2100/0278/2020 -
„Пј~глед, испитивање и одржавање лифтова у ХЕ Бајина Башта", која је неопозива, без
права протеста и напл тива на први позив.
Овл,а шТiујемо Поверио а, да предату меницу број
сер~ јски број менице~ може попунити у износу

 l (уписати
динара (и словима

i  динара
(миимално 10% од вредности понуде без ПДВ), за озбиљност понуде са роко'м важења

1 1  1(уписати број дана,мин.30 дана) дана дужим од рока важења понуде,і с тим да
евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења
ме~iпце и i еничног овлашfiења за исти број дана.
Истовремено Овлашfiујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ динара
(миг-(имално 10% од вр ~дности понуде без ПДВ) и да безусловно и неопозиво, без протеста и
троЈ кова, вансудски у складу са важеFiим прописима извршити наплату са свих рачуна Дужника

1  (унети одговарајуће податке дужника - издаваоца
мегЈ(ице - нааив, мecrno и адресу) код банке, а у корист повериоца. Јавно предузеfiе
„Електроприведа Србије" Београд, Балканска 13, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ", трг Душана
Јер~овиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна:
160 797-1 i, Банка Интеса АД.~
Овлашflујемо банке ко ~којих имамо рачуне за наплату - плаfiање изврше на терет свих наших
ра~уна, као и да поднети налог за наплату эаведу у редослед чекања у случају да на рачунима
уопште нема или нем ~ довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са
рачуна. i
Ду~kник се одриче права на повлачење овог овлашflења, на састављање приговора на
задужењеlи на сторнирање задужења поовом основу за наплату.
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Меница је важеfiа и у случају да дође до промене лица овлашfiеног за заступање Дужника,
статусних промена или/и оснивања нових правних субјеката од стране дужника. 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.

Издавалац менице

Услови меничне обавеэе:
1. Уколико као понуТјач 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 понуТјач не потпишемо уговор са Наручиоцем у року дефинисаном
позивом за потписивање уговора или не обезбедимо или одбијемо да обезбедимо
средство финансијског обезбеТјења у року дефинисаном у конкурсној документацији.

Датум: Понуђач:
М.П.

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

понуде
• ОвлашТiење којим законски заступник овлашfiује лица за потписивање менице и

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

• фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашFiених лица за располагање
новчаним средствима понуТјача код пословне банке, оверену од стране банке

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

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

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.
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на основу одредби Зако а о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ'бр. 16/65,
54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и
3ако.ја о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04; 62/06, 111/09 i
др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришfiењајединствених
и н ст  • ...,,,!  ,,,,.,Т..,,~ ~L<,,..~~, ~ 1

~(напОмена: не доставља се у понцди)

дvжник: 
(назив и седиште Понуfј'ача)
мА~-Ични БРоЈ дцжникр, (понуђача):
тЕКvЋи РАчvн дvжникА (понуђача):
пиБ дУЖникА (понуђача):  

и з аје дана године

ПРИЛОГ бр. 3

МЕНИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕF6Е ЗА КОРИСНИКА
БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

за ЈН/2100/0278/2020
„Преглед, испитивање и одржавање лифтова у ХЕ Бајина Башта"

к0 ' СНИк - ПОВЕРиЛАЦ:Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска 13,
Огранак 'Дринско - Лимске ХЕ", трг Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина
Башта, N,атични број 20053658, ПиБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-797-13,
Банка Интеса АД.

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, без
прав~а протеста и наплатива на први позив, серијски бр. I (уписати
серфски број) као ср~дство финансијског обезбеfјења и овлашfiујемо Јавно предузеfiе
„Ел ктроприведа Србије" Београд, Балканска 13 - Огранак "Дринско - Лимске ХЕ", трг душана
Јер~овиFiа број 1, 31250 Бајина Башта као Повериоца, да предату меницу може попунити до
мак,сималног износа од динара, и словима  

I  динара (минимално 10% од ;
вредностс~ Уговора без; ПДВ-а), по Уговору, за ЈН/2100/0278/2020 - ,,Преглед, испитивање и
одјiжавање лифтова у ХЕ Бајина Башта", бр. I  од

I  (завед~ен код корисника - Повериоца) и бр. од
1 1  (заведен код дужника) као средство финансијског обеэбеFјења ;за добро

извршења посла, уколико 1  (назив
ду %ика), као дужник 'не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши
де I мичн i или неквалитетно. ;
Из ата бланко сопствеLа меница серијски број (уписати серијски број)
мо е се поднети • на наплату у року доспеfiа утврi7еном Уговором бр.
  од   године (заведен код Корисника-;
По4gриоца) и бр.  г  од   године (заведен код
дун~ника) т.ј. најкасније,4 до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока важења
уговора, с гг им да евен~ални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење
рока важења менице и ,еничног овлашfiења, за исти број дана за који fie бити продужен и рок
важења уговора.

ir
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Конкурсна документација ЈН/2100/0278/2020

ОвлашFiујемо Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске
ХЕ", Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, као Повериоца да у складу са горе
наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице,
безусловно и меопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем
налога за наплату на терет текуТiег рачуна Дужника бр.  код
 Банке, а у корист текуfiег рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Banka lntesa.
Меница је важеТiа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора доFје до:
промена овлашfiених за заступање правног лица, промена лица овлашfiених за располагање
средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања
нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашFiења, на стављање приговора на задужење
и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашfiеног лица за заступање Дужника
 (унети име и презиме овлашfiеног лица).

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

Датум: Понуfјач:
М.П.

Потпис овлашfiеног лица

Прилог:
• 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 овлашflење не
потписује законски засryпник Пружаоца услуге

• фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање
новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке

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

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашТiења НБС)
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ЈП „Електропривреда Србије" Београд
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конкурсна документација ЈН/2100/0278/2020
г ПРИЛОГ бр. 4.

на о~нову одредби 3ако
'
а о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65,

54/70 и 57/89; Сл. лист GPJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01103 Уст. Повеља, Сл:лист РС 80/15) и
3аксј~а о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03102 и 05103, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09
др. з~~кон и i31/11) и тачке,1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћењајединствених
инсі умената платног 

томета 
(напомена; не доставља ce у понуди) 

~ дvжмИк:  
(наз , в и седиште ПонуТј ча)
МАтЧНИ БРОЈ ДУЖМV1кА (Понуfјача):
тЕкут,и РАчvн дvжникА (понуfјача):
пиБ дУЖникА (понуFјача):  

и зд

кОР

аје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ ЗА КОРИСНИКА
IL БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

; за Ј Н/2100/0278/2020
; „Преглед, исI итивање и одржавање лифтова у ХЕ Бајина Башта"

ИСНИк - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предуэеТiе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска 13,
Огранак „° ринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, трг душана ЈерковиFiа
број 1, 31250 Бајина Башта, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек.

i рачуна: 160-797-13 Банка Интеса.

Прецајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, без,
пра а протеста и наплатива на први позив, серијски бр. (уписати серијски
број као средство финансијског обезбеFјења и овлашfiујемо Јавно предузеfiе „Електроприведа
Србије" Београд, Бал анска 13, као Повериоца, да предату меницу може попунити до
максималног изно~а од .  динара, (и словима

. динара)
(ми имал о 5% од вред~4осми Уговора без ПДВ) по Уговору, за ЈН/2100/0278/2020 — ,І,Преглед,
исп тивање и одржав~ање лифтова у ХЕ Бајина Башта", број  I 
од i   године (заведен код корисника - Повериоца) и број

од   године (заведен код дужника) као
cpeЈI'ство финансијског обезбеТјења за отклањање недостатака у гарантном року, уколико

(назив дужника), као дужник_ не
, .откriони неДостатке у г рантном року.

Изд~та Бл Iанко соло ме ица серијски број (уписати серијски бр
мож се поднети на наплату у року доспеfiа утврТјеном Уговором број

~ І од године (заведен код корисника-Повериоца)' и
број  1  од   године (заведен код дужника) т.ј.
најјасније до истека рРка од 30 (тридесет) дана од гарантног рока с тим да евентуални
проужетак гарантног рlока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашfiења, за исти бр~ј дана за који fie бити продужен и гарантни рок.

~
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Конкурсна документација ЈН/2100/0278/2020

Овлашfiујемо Јавно предузеhе „Електропривреда Србије" Београд—Огранак"Дринско—Лимске
ХЕ" Бајина Башта, као Повериоца да у складу са горе наведеним уеловом, изврши наплату
доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и
трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текуfiег
рачуна Дужника бр.  код  Банке, а у корист
текуfiег рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Banka lntesa.
Меница је важеfiа и у случају да у тbку трајања реализације наведеног уговора доfје до:
промена овлашfiених за заступање правног лица, промена лица овлашflених за располагање
средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања
нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашflења, на стављање приговора на•задужење
и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашТiеног лица за заступање Дужника
 (унети име и презиме овлашflеног 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 датум издавања ОвлашFiења

Датум: Понуђач:
М.П.

Потпис овлашТiеног лица

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

недостатака у гарантном року
• • ОвлашFiење којим законски заступник овлашТiује лица за потписивање менице и

меничног овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашТiење
не потписује законски заступник Пружаоца услуге

• фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање
новчаним средствима понуFјача код пословне банке, оверену од стране банке.

• фотокопију ОП обрасца
• Доказ о регистрацији менице у Регистру меница народне банке Србије (фотокопија

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења
нБс).
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ЈП „Електропривреда Србије" Београд
Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Башта

Конкурсна документација ЈН/2100/0278/2020
ПРИЛОГ бр. 5.

i ІК3АПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА ;
' за јавнУ набавку број Јн/2100/0278/2020 '

„Преглед, испитивање и одржавање лифтова У ХЕ Бајина Башта`;

Датум 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:

(назив правно- лица)

(Адреса правног лица)

Број Уговора/Датум: ј  
Бро.! налога за набавк~јr/наруџбенице (нЗн):
Меi~то из~ршене УслУ (,е/ Место трошка1:  
Обј~кат:  I 

А) ,l'ЕтАЈbнА спЕциФикАциЈА УСЛУГЕ:

КОРИСНИК УСЛУГЕ:

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

Огранак
"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Трг Душана Јерковиhа број 1 ;
31250 Бајина Башта

Ук~iпна вредност извршених услуга по спецификацији (без ПДВ-а) динара.

ПР ЛОГ: нАЛОГ ЗА АБАВКУ (садржи предмет, рок, количинУ, јед.мере, 'ед.цен безi Ј У
ПД -а, УкупнУ цену без ПДВ-а, Укупан износ без ПДВ-а) / Извештај о извршеним

; Ус угама. ~

Пр "дмет уговора одг
1

1 ❑ ~

Пр~дмет Уговора не
❑ А~
❑ нIЕ

вара траженим техничким карактеристикама.

а видљивих оштеfiења

Укупан број позиција ~из спецификације: Број Улаза:
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Конкурсна документација ЈН/2100/0278/2020

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају
рекламације): .

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

6) да је услуга извршена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору
потврFјују:

Пружалац услуге: Корисник услуге: Овера надзорног органа2

(Име и презиме) Руководилац пројекта/ Одговорно лице по Решењу
(Име и презиме)

(Потпис) (Потпис) (Потпис и лиценцни печат)

1) у случају да се услуга односи на веfiи број Места трошка, уз Записник приложити
посебну спецификацију по Месту трошка.
2) потписује и печатира Надзорни орган за услуге инвестиционих пројеката

Пружалац услуге се обавезује да уз факryру достави и обострано потписани Записник.

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

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

Појашњења:

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

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

З. Пружалац услуга је дужан да уз фактуру достави и обострано потписани
Записник.

4. Обавеза наручиоца је издавање писменог налога за набавку. -
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0
Jfl „EneKTponpHapeAa Cp6Hje" Emorpag
yaHaK „AptMICK° — Munn XE„ Bajima Baum
KoHKypcHa goKymeHTawja JH/2100/0278/2020

„npernexi, mc

MOilE11 YrOBOPA 0 YCrIYIAMA
Jamie na6aeica 6poj JH/2100/0278/2020
wrilealtie Ii owneanpe maclyroea y XE Bajmna Baura'r

Oaaj, yroaop 3KfbYWflI1 cy y Bajmoj Bawm, gaHa   rogviHe:

1. -JapyLninag/Kopmc PIK ycnyre:

JOBHO npeAy3ehe l'EneuponpriepeAa Cp6mje" BeorpaA, BanKancica 13
prpaHaK "Amin= — Thamcke XE" Bajmna Baum 113 Bajrnie Same
fpr gywaHa JepKostitia 6poj 1, 31250 BajmHa Baum
Nia-rw-iHm 6poj: 2005,3658
i'11/16: 103920327

l eKyfun pat-iyH 6poj: 160-797-13, Banca Intesa ag Beorpagora 3ac-ryna pyKoaogmnaLt 3a iiHaec-rwqmje, mogepHmaqwja Li peam-rannawja
ponao,gmix arpera-ra y Orpamy Tipt4HcKo — TheimcKe XE, Bajma BawTal, >KerbKo

m
'

1104M01311i1, gLinn.'maw.iim., Ha ocHoay IlyHomobja BiEt gmpeicropa Jri Eric 6poj
2.01.178416/1-20 og 30.03.2020. rogmHe
,garbe TeKc-ry: Ham/Lit/nag vim KopticHmK ycnyre

11

2. flpyMcanaM ycnyre:

2.1

2.2

M La

MaTMLIHM 6poj:  
rIMB:  
TeKyrul paigH 6poj ;̀   , Bai a:
Kora 3pc-ryna 
y Aarbem TeKc-ry: ilpywanat4 ycnyre
tl-InaHoam rpyne/nogmatobaym: (oeaj cmae ce yHocu y Moden yaoeopa camo aKo

113

6poj  

nocmoje)

YninAa  
!laTIALIHM 6poj:
1(11/16:  
TeKyfili pay H 6poj ,   , BaHKa:
ora 3acTyna 
ao LinaH rpyne— Hoctimaq nocna vim Kao nom/mot-jay

  113 

6poj  

  113 

'stnvit.ta   6poj  
6poj:  

MB: I 
TeKyT1pagyH 6poj!   , Bai a:
Kora 3ac-ryna  
Kao yriaH rpyne vim) Kao nom/3Be)a-1

Y Aarem TeKc-ry, tinaHosm rpyne 3ajegHo: flpy)Kaoym ycnyre.
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У даљем тексту, за потребе овог уговора, Наручилац/Корисник услуге и Пружалац/оци
услуге заједно: Уговорне стране.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране комстатују :
• да је Наручилац сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС`,

бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак
јавне набавке број ЈН/2100/0278/2020 ради набавке услуге прегледа, испитивања и
одржавања лифтова у ХЕ Бајина Башта;

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

• да Понуда Пружаоца услуге број  од  године, која је заведена
код Наручиоца под бројем:  дана   године,
у потпуности одговара захтевима Наручиоца из Позива за подношење понуда и
Конкурсне документације;

• да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора број
 од године изабрао Пружаоца услуге за
реализацију овог Уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је пружање услуга прегледа, испитивања и одржавања
лифтова у ХЕ Бајина Башта (у даљем тексту: Услуга).
Овим Уговором о пружању услуге (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуге се
обавезује да за потребе Корисника услуге изврши услуге према захтевима и условима
из Конкурсне документације за предметну јавну набавку, Понуди Пружаоца услуга број
 од године и Обрасцу структуре цене, који као
прилози чине саставни део Уговора.
Количине предметних услуга из Обрасца структуре цене, ЗА ВАНРЕДНО ОДРЖАВАF6Е
ЛИФТОВА, су, због специфичности предметних услуга, дате оквирно тако да их
Наручилац може, по потреби, кориговати у току извршења услуга или од неких
одустати, сходно стварно исказаним потребама у току извршења услуга на терену.

Делимично извршење уговора Пружалац услуге fie у складу са Понудом, уступити
подизвођачу: (назив
Подизвођача из АПР) и то: 
(onuc nocna), са процентом учешћа у понуди од  (бројчано исказани
процента) (попуњава Понуђач).
Пружалац услуге који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично
уступио подизвоFјачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију услуге.
Група понуfјача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено и солидарно за
извршење обавеза по основу овог Уговора.

ЦЕНА
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Члан 2. ;

Уговорену", цену ћe, након анализе Понуда, формирати Наручилац.
~ !,

Пла ања ћe се вршити по стварно извршеним услугама, у складу са понуђеним -
усво'енииi јединичниiи ценама из Уговора.

;~:
Укуг~но извршене количине услуга, по угоеоренимјединичним ценама, ни у ком

i случају не могу бити - финансијски eeћe од угоеорене вредности.

~ На цену Услуге из става 1. овог члана обрачунава се припадајуfiи порез на додату
; вредност у складу са рописима Републике Србије.

У ц~ у су урачунати сви трошкови везани за реализацију Услуге.
Цена је фиксна односно не може се мењати за све време извршења Услуге`, осим у
случају примене члаi~а 115 став 1 3ЈН, као што је наведено у овој Конкурсној
докуметна~цији.

I 

Ако ође до примене лана 115 став 1 ЗЈН Уговорне стране ne се, током реализације
Уговора, усагласити п~ исаним путем.

На мена у вези са у,слугама уколико их обавља страно лице:

Пр алац услуга је са~гласан да Корисникуслуга обустави и nnamu порез на добит по
од ~итку на бруто уговорену вредност по основу накнаде од услуга које се пружају,
одн ~ сно к1оје ћe бити пружене unu коришћене на mepumopuju Републике Србије.) из
чла~qа 1. о~вог Уговор ;

~У случају да је Република Србија са домицилном земљом Понуђача закључила уговор
о и~бегавању двоструког опорезивања и предмет набавке је садржан у уговору о
избgгавању двостру ог опорезивања

е 'Пруала услуга с обавезује да Кориснику услуге достави доказе о статусу
резидента домицилне државе и то потврду о резидентности оверену од надлежног
орг~ана домицилне државе на обрасцу одреfјеном прописима Републике Србије или у
овејеном преводу обрасца прописаног од стране надлежног органа домицилне
дрхг'аве Пружаоца услуге и доказ да је стварни власник прихода приликом
по писивања уговора или у року осам дана од дана потписивања уговора Ј ; у складу
са закљученим Уговором .   о избегавању двоструког
оп резивања (навести тачан назив уговора).

Пр °~калац услуге се; обавезује .да Кориснику услуге достави доказе за сваку
календарску годину~,' (у случају набавке услуге која се реализује током више
кал ~ ндарских година ,{.'

~ 'Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге достави потврду о плаfiеном
порезу на добит по ддбитку и mo оригиналну потврду издату од стране пореског
органа Републике Србије у року од 30 дана од дана плаfiања пореза. ~

;
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Уколико Пружалац услуге не достави доказе из става Корисник услуге fie
обрачунати, одбити и nnamumu порез по одбитку у складу са прописима Републике
Србије без примене закљученог Уговора о избегавању двоструког опорезивања са
  (навести тачан назив уговора) и нема обавезу да достави
потврду из претходног става.

У случају да је Република Србија са домицилном земљом Понуђача није закључила
уговор о избегавању двоструког опорезивања или предмет набавке није садржан у
уговору о избегавању двоструког опорезивања

Уговорне стране су сагласне да Корисник услуге обрачуна, одбије и плати• порез по
одбитку у складу са пореским прописима Републике Србије."

Напомена:. коначан текст овог члана fie се усагласити након доделе уговора уколико
се уговор закључује са страним лицем.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршену Услуry динарском
дознаком, на следеfiи начин:

На основу рачуна Пружаоца услуге, за услуге извршене у претходном месецу, и
то у законском року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна на писарници
Наручиоца/Корисника услуга.
Рачун мора бити достављен, најкасније до 05. у месецу за услуге извршене у
претходном месецу, на адресу наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда
Србије", Огранак "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта - ХЕ „Бајина
Башта", Трг Душана Јерковиfiа бр. 1, 31250 Бајина Башта, ПИБ 103920327, са
обавезним прилогом - Записник о пруженим услугама, са читко написаним именом
и презименом и потписом овлашfiеног лица Корисника услуга.
Уз рачун за услуге обавезно се доставља и Записник о пруженим услугама
потписан од стране одговорних лица Наручиоца и Пружаоца услуга (сервисера и
сл.). Одговорна лица наручиоца, за потписивање записника, моry бити Инжењер
БЗР или техничко лице Службе електроодржавања/машинског одржавања или
Вођа смене Централне команде. Записник мора садржати спецификацију
фактурисаних услуга, утрошено радно време и материјал, таксативно, читко
наведено количина и цене. Валидност Рачуна се потврFјује и Записником.
Наручилац задржава право да од Пружаоца услуга тражи разјашњење позиција
Записника. Пружалац услуга је дужан да Наручиоцу пошаље писано разјашњење
Записника у року од два дана. Уколико Пружалац услуга не пошаље разјашњење
Записника, Рачун Tie бити враfiен.

Записници о пруженим услугама потписани без примедби од стране одговорног лица
Наручиоца-Корисника услуге су услов плативости сваког рачуна. У случају да Пружалац
услуге испостави рачун који нема овакав записник, Наручилац-Корисник услуге fie тај
рачун третирати као неисправнан и да као такаав нема услов за плаfiање.

У испостављеном рачуну, Пружалац услуга је дужан да се придржава тачно
дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваЋене понуде (из Обрасца
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структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, fie се сматрати
неисправним. Уколико,,због коришFiења различитих шифарника и софтверских решења
није мoryfie у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Пружалац услуга је
обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са
захт~ваним називима из конкурсне документације и прихваfiене понуде.

Оба езе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања,
биТi реализоване најмше до износа средстава, која Fie за ту намену бити одобрена у
ново~n програму послiовања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаТiати уrоворене
обавезе. ~пf

Пру~салац услуга се обавезује да се приликом испостављања рачуна обавезно
позс~ве на број јавне набавке и заводни број Уговора (заводни број код
Нар чиоца). f

Нап мен у вези са г лаFiањем услуга уколико их изводи страно правно г ице:
. У с I чају да је понуђач страно лице, плаћање неризденту Наручилац fie извршити
нак fн одвитка пореза на добит по одбитку на уговорену вредност у складу са
пор ским прописима Републике Србије. Уговорена цена без ПДВ сматра се бруто

~ вре ношfi за потреб°е обрачуна пореза на добит по одбитку.

У с учају да је Репубr~гика Србија са домицилном земљом Понуђача закључила уговор
о и.бегавiању двоструког опорезивања и предмет набавке је садржан у уговору' о
изб i гавању двоструког опорезивања Понуfјач, страно лицеје у обавези да Нару.чиоцу
усл~ге достави, приликом потписивања Уговора unu у року осам данаl од дана
поrnнисивања Уговор, доказе о статусурезидента домицилне државе и mo потврду
о р~зидентности оверену од надлежног органа домицилне државе на , обрасцу
одр~еђеном прописима Републике Србије или у овереном преводу обрасца прописаног
од стране надлежног органа домицилне државе Пружаоца услуге и доказ да је
ств~арни 1власник прјхода, уколико је Република Србија са домицилном земљом ,
noј-i fјача - неризидента закључила Уговор о избегавању двоструког опорiезивања.
Заг~учени уговори избегавању двоструког опорезивања објављени су на сајту
Миi~истарства финансија, Пореска управа (имrw.poreskauprava.gov.rs/sr/. ./ugovori-
dvostruko .oporezivanje).

; У сіучају да понуђач нерезидент РС не достави доказе о статусу резидентности
; и д је стварни власник прихода, Наручилац Tie обрачунати и обуставити од
пла~ања порез на добит по одбитку по пуној cmonu у складу са пореским прописима
Реп~ублике Србије, „који су објављени на сајту Министарства финансија

~ (иrvли.mfin.gov.rs/zako~i), односно неfiе применити Уговор о избегавању двоструког
' опо езивања закључен са домицилном земљом понуfјача. ~

По у,ђач је у обавези да достави доказе за сваку календарску годину. у случају
на~ вке у, слуге која се реализује током више календарских година).

Уколико понуfјач, страно лице не достави доказе из претходног става Наручилац fie
обрачунати, одбити и nnamumu порез по одбитку у складу са прописима Републике
Србије без примене i~ акљученог Уговора о избегавању двоструког опорезивања са ;
домицилном земњогvпонуђача. ~
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Уколико услуге које су предмет набавке нису садржане у уговору о избегавању
двоструког опорезивања, Наручилац Fie обрачунати, одбити и nnamumu порез по
одбитку у складу са прописима Републике Србије.

У случају да је Република Србија са домицилном земљом Понуђача није закључила
уговор о избегавању двоструког опорезивања или предмет набавке није садржан у
уговору о избегавању двоструког опорезивања

Наручилац ћe обрачунати, одбити и nnamumu порез по одбитку у складу са
пореским прописима Републике Србије, који су објављени на сајту Министарства
финансија (u,ww. mfіn. gov.rѕ/zakoni).

ИЗВЕШТАЈИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

Члан 4.

Пружалац услуге се обавезује да Кориснику услуге у току реализације овог Уговора,
редовно доставља месечне рачуне.

Пружалац услуге доставља Кориснику услуге рачун за део услуге који је реализовао
најкасније до 5. (словима:петог) дана у месецу за претходни месец.

Члан 5.

Адресе Уговорних страна за пријем писмена и поште, су следеfiе:
Корисник услуге: Јавно предузеfiе ,,Електропривреда Србије" Београд,

Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта

Пружалац услуге:   (назив)
  (адреса)
  (место)

Подизвођач:   (назив)
  (адреса)
  •(место)

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ

Члан б.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге изврши исплату цене Услуге из члана
2., у складу са извршеним активностима, на начин и у роковима утврТјеним чланом 3.
овог Уговора.

Све исплате по основу овог Уговора биfiе извршене на рачун Пружаоца услуге:
бр рачуна: код банке: 
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Члан 7:

Наручилац или корисј4ик лифта.је обавезан да се придржава упутстава о употреби,
одржавању и коришћењу лифта.

Члан 8.

Наручилац или корисник лифта је обавезан да сијалице у кабини обезбеfјује од
ошт ћења и врши ре,Еовну замену.

Нар чилац или корисн к лифта је обавезан да свака три месеца, чисти дно возног окна
~ и од~ржава га у исправ ; ом и сувом стању. ;

Члан 9.

Нар~училац мора онемоryfiити приступ машинском простору неовлашfiеним особама.
Уко ико се Наручилаи~ не придржава наведених одредби или дозволи обављање било
как~~х радова на лј1фту особама ван оквира овог уговора, Пружалац услуга је

, ослRбоFјен сваке одговорности и последица које би из тога евентуално произашле.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 10.

Пружалац услуге је дужан да у року од 15 (словима: петнаест дана) благовремено
затражи од Корисника' услуге све потребне информације, разјашњења, документацију
и друге релевантне податке неопходне за извршење овог Уговора.

Уко ико Пружалац усіуге не посryпи у складу са ставом првим овог члана, сматраiiе
се ј

 
а је благовремено'; прибавио све потребне податке за извршење Услуге у целости.

Пру~калац услуге је дужан да пружи услуry Кориснику услуге, у складу са својим
целакупним знањем и искуством које поседује и обезбеди сва обавештења Кориснику
усл~~ге о унапреFјењигnа и побољшањима, иновацијама и техничким достигнуfiима, која

~се  носе на предмет овог Уговора.
'~ :

Пружалац услуге се обавезује да, на захтев Корисника услуге, презентира и стручно
об зложи све анализе, предлоге и решења, акта и друга документа које је припремио
у р~ализацији Услуге, по овом Уговору, пред надлежним органима Корисника услуге,
каq и о другим питањима која захтевају усклаfјеност решења.

Члан 11. ;
Уг ворне стране су у обавези да током реализације предмета овог Уговора, једна другој
учLі~е доступним све релевантне податке, документацију и информације којима
ра полажу, а које су о~д значаја за извршење овог Уговора., i г ,
Уговорне стране су у~обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу
као нужне од значаја за реализацију предмета овог Уговора. !
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Члан 12

Пружалац услуге се обавезује да на позив Корисника услуге у вези насталог квара на
лифту интервенише у току истог дана или у року од 24 (двадесетчетири) сата од
пријема позива.

Члан 13.

Пружалац услуге и извршиоци који су ангажовани на извршавању активности које су
предмет овог Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација
садржаних у документацији, извештајима, предрачунима, техничким подацима и
обавештењима, до којих доfју у вези са реализацијом овог Уговора и да их користе
искључиво за обављање те Услуге, а у екладу са Уговором о чувању пословне тајне и
поверљивих информација •који је Прилог уз овај Уговор.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуге доставио Пружаоцу
услуге у извршавању предмета овог Уговора, Пружалац услуге не може стављати на
располагање треflим лицима, без претходне писане сагласности Корисника услуге.

Члан 14.

Пружалац услуге је дужан да колективно осиryра своје запослене (извршиоце) у случају
повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осиryрања од одговорности из
делатности за штете причињене треflим лицима.

РОК И МЕСТО ПРУЖАFbА УСЛУГЕ

Члан 15.

Пружалац услуга fie пружање предметних услуга започети одмах након обостраног
потписивања Уговора и увођења Пружаоца услуга у посао од стране Наручиоца
(максимално 20 календарских дана од дана ступања Уговора на снаry).

Пружалац услуга се обавезује да предметне услуге изврши у року од 12 (дванаест)
месеци од дана почетка пружања услуга.
Место извршења услуга су објекти ХЕ „Бајина Башта", Перуfiац.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 06E36EЋEFbA

Члан 16.

Меница као средство финансиiског обезбеТiења за добро извршење посла 
Пружалац услуге је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10
(десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора, као одложни услов из члана 74.
став 2. Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 -
одлука УСЈ и 57/89, "Сл.лист СРЈ" бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003 = Уставна
повеља), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда
Кориснику услуге:
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1) Неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу'; бланко
соло меницу, са ~глаузулом "без пр0теста", потписана од стране законског
забтупника или лица по овлашfiењу законског заступника, на начин који прописује
3 кон о~меници ("Сг лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89
и ;"Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) . иI која је
е иден Тирана у Регистру меница и овлашfiења кога води Народна_ банка Србије у
складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница

, и овлашFiења ("Сл. ~~,;ласник РС" бр. 56/11 и 80/15). ~

!2) денично писмо - олашћење којим Пружалац услуге овлашћује Корисника услуге
~ може наплатити меницу на износ од минимум 10% од укупне вредности уговора

б '4 р Уж р~ез П В-а са око г важења минимално 30 дана д им од ока важења уговора, с~ т~м да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење
piQкa важења менице и меничног овлашfiења, које мора бити издато на основу
Закона ~о меници. ;

3) О~влашfiење којим законски заступник овлашfiује лица за потписивање менице и
пјіеничног овлашТiеЕња за конкретан посао, у случају да меницу и менично
о~лашfiење не потгifисује законски заступник Пружаоца услуге.

4) Ф~отокопију важе 'ег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за
р, сполагање новча'Ним средствима Пружаоца услуге код пословне банке, ;оверену

1і стране банке.
ј 5) I~отокопију ОП o6p,i сца. . ;
; 6) оказ о, регистрацј1ји менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија

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

lвлашFiења НБС). ;
Ме 'ица може бити наплаfiена у случају да Пружалац услуге не буде извршавао своје

; yrosi рне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Укоhико се СФО за 'добро извршење посла не достави у уговореном року и на
дефинисан начин Корисник услуге има право да наплати СФО за озбиљност понуде.

Члан 17.
Достављање средства финансијског обезбеfјења за добро извршење посла из члана
16. іредставља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се
одл жни услов не исгiуни.
Уксtіико се средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла не достави у
ост~ављеном року, сматраFiе се да је Продавац одбио да закључи Уговор. !

Члан 18.
Меница као гаранциlа за отклањање грешака ц.гарантном року 
Пр ~ алац услуга с,'i обавезује да Наручиоцу по потписивању Записника о
кв iІитативно-кванти 'ативном пријему или најкасније 5 дана пре истека 'средства
фи ансијског обезбеј'ења за добро извршење посла, достави:

Е ~

1. бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је
неопозива, без п~ава протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена
службеним печатом од стране овлашfiеног лица, ;
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2. Менично писмо - овлашfiење којим понуFјач овлашТiује наручиоца да може
наплатити меницу на износ од минимум 5% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а са роком важења минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да
евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлашflења,

З. Овлашfiење којим законски заступник oвnawfiyje лица за потписивање менице и
меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично
овлашfiење не потписује законски заступник Пружаоца услуге

4. фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашћених лица за
располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од
стране банке,

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

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

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

И3ВРШИОЦИ

Члан 19.

Извршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуге.
Пружалац услуге доставља Кориснику услуге списак свих извршилаца, са наведеним
квалификацијама и дефинисаним активности које Fie обављати у извршавању Услуге.
Списак извршилаца је као Прилог саставни део овог Уговора.

Уколико се током извршења Услуге, појави оправдана потреба за заменом једног или
више извршилаца, као и на необразложен захтев Корисника услуге Пружалац услуге је
дужан да извршиоца замени другим извршиоцима са најмање истим стручним
квалитетима и квалификацијама, уз претходну писану сагласност Корисника услуге.

Ако Пружалац услуге мора да повуче или замени било ког извршиоца Услуге за време
трајања овог Уговора, све трошкове који настану таквом заменом сноси Пружалац
услуге.

Члан 20.

Пружалац услуге и извршиоци који су ангажовани на извршавању активности које су
предмет овог Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација
садржаних у документацији, извештајима, предрачунима, техничким подацима и
обавештењима, до којих дођу у вези са реализацијом овог Уговора и да их користе
искључиво за обављање те Услуге, а у складу са Уговором о чувању пословне тајне и
поверљивих информација, који је Прилог уз овај Уговор.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуге доставио Пружаоцу
услуге у извршавању предмета овог Уговора, Пружалац услуге не може стављати на
располагање треfiим лицима, без претходне писане сагласности Корисника услуге.
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~i

i Члан 21. i.

П алац усл ге е дужан да колективно оси а сво е запослене изв шиоце) У1 сл чарУ~ У 1 i , гУр 1 ~ р , У јУ
повр де на радУ, професионалних обољења и обољења У вези са радом.

Пружалац Услуге је дужан да поседује полисУ осиryрања од одговорности из
дела~ности за штете причињене треfiим лицима. ,
Оси I рања из става 1. ј овог члана, трајаfiе до извршења Услуге која је предмет овог
Угов~ра.

ПрУ
овоi
који

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Члан 22.
калац услуге потвј*)Ује да је носилац права интелектуалне својине и да he предмет
Уговора извршавати Уз поштовање обавеза које произилазе из важеfiих прописа
еryлишУ права интелектуалне својине У РепУблици Србији.

°1

НакмадУ за коришFiење права интелектуалне своЈине, као и одговорност за евентуалнУ
повгједУ заштиfiених права интелектуалне својине треfiих лица, сноси У целости

~ Пр ' алац Услуге. ,i

i Кор 'сник Услуге има ; раво трајног и неограниченог коришfiења свих Услуга које сУ
пре мет овог Уговора, без предметних, просторних и временских ограничења, као и без~ика ве посебне накнаде.

ЗАКlbY4ИBAF6E И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 23.

Ов Уговор сматра ;' се закљученим када га потпишУ овлашfiени представници
Уго орних страна.

1 ~
Ов ~ Уговор ступа на снаry када Пружалац Услуге У складУ са роком из члана' 16. овог
Уго зора достави МеницУ за добро извршење посла. ~

Члан 24.
i Ова~ ј.Уговор се закључује до обостраног испуњења Уговорених обавеза, а најкасније до
; 31. 112.2021. године.

О ј;Уговор и његови

Члан 25.

Прилози сачињени сУ на српском језику.

На вај Уговор прим њују се закони РепУблике Србије. ;

У случајУ спора мерqдавно право је право РепУблике Србије, а поступак се води на
српском језикУ.
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ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА

Члан 26.

Овлашfiени представници за праflење реализације Услуге из члана 1. овог Уговора су:
• Радисав Матиfi — одговорно лице за извршење Уговора
• Јелена Тошић — одговорно лице за реализацију Уговора.

Овлашfiени представник Пружаоца услуге за npafieњe извршења овог Уговора је;
•   - одговорно лице за извршење Уговора.

Овлашfiења и дужности овлашТiених представника за праТiење реализације овог
Уговора су да:

• Састављање и потписивање Записника о пруженом услугама
• Праfiење степена и динамике реализације Уговора
• ПраFiење датума истека Уговора
• Праfiење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних

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

одговорним лицима Наручиоца.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ УСЛУГЕ

Члан 27.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму
и квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту
одмах достави Пружаоцу услуге у року од 3 (словима: три) дана.
Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуге,
приликом квантитативног и квалитативног пријема, отклони у року од 3 (словима: три)
дана од момента пријема рекламације о свом трошку.

ВИША СИЛА

Члан 28.

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 догаТјајем и за време за које траје немогуfiност извршења уговорних
Услуга услед наступања непредвиfјених догаFјаја, под условом да је друга Уговорна
страна обавештена, у року од најдуже 3 (словима:три) радна дана о наступању више
силе.
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У случају наступања в ше силе, Пружалац услуге има право да продужи рок важења
Уговора за оно време за које је настало кашњење у извршавању уговорних Услуга,
проузроковано вишом силом.
Свак Уговорна странq сноси своје трошкове, који настану у периоду трајања више

који сесиле
прод

односно за период мировања Уговора услед дејства више силе, за
~кава ~ок важења ;Уговора.~ 

Укол~ко виша сила траје дуже од 90 (словима: деведесет) дана, било која Уговорна
страи~а може да раскине овај Уговор у року од 30 (словима: тридесет) дана, уз доставу,
'писа1ог обавештења другој Уговорној страни о намери да раскине Уговор.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 29.

Пр 'алац услуге је у складу са 300 одговоран за штету коју је претрпео Корисник
усл е неиспуњењем, јіелимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза
преетих овим Уговором. i
Уколіко Корисник усл~ге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге
и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене' штете,
Пруіkалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник

i усл~-е има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца
усл~iге, уз издавање ,одговарајуhег обрачуна са роком плаfiања од 15 (словима:
пет аест) дана од датцма издавања истог.

1
; Ниј на Уговорна страна неfiе бити одговорна за било какве посредне штете и/или за
измклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета,
а ко~е би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у
пит~њу груба непажњ~а или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту
усл га на страни Пружаоца услуге.

На дена ограничава , а/искључивања одговорности се не односе на одговорност било
кој ; Уговорне стране~када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних
тај~гІ, као и у вези са поштовањем права интелектуалне својине из члана' 22. овог
Уговора.

УГОВОРНА' КАЗНА

Члан 30.

; У с учају да Пружал~ц услуге, својом кривицом, не изврши/не пружи у року уговорене
УсЈІге, Пружалац услуге је дужан да плати Кориснику цслуге уговорне пенале,! у износу
од ~~ ,5°/о од цене из ~лана 2. став 1. овог Уговора за сваки започети дан кашњења, у
мак~сималном износу од 10% од цеме из чЛана 2. став 1. овог Уговора, без пореза на
додату вредност. I
Пл~fiање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет)
дана од дана издавања рачуна од стране Корисника услуге, за уговорне пенале.

Уколико Корисник услуге, услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је
вefiia од износа тих пе,нала, има право на накнаду разлике измеfју претрпљене штете у
целости и исплаfiеник пенала. i

i
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РАСКИД УГОВОРА

Члан 31.

Свака Уговорне стране 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 услуге, достављањем писане изјаве о
једностраном раскиду Уговора Пружаоцу услуге и уз поштовање отказног рока од 15
(словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

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

Члан 33.
Неважење било које одредбе овог Уговора неfiе имати утицаја на важење осталих
одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 34.
Уговорне страна током трајања овог Уговора због промењених околности ближе
одреТјених у члану 115. Закона, моry у писменој форми, путем Анекса, извршити измене
и допуне овог Уговора.

Члан 35.

Уговорне стране су сагласне да fie сваки спор који настане у вези са овим Уговором,
настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ћe
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 језику.

Члан 36.

На односе Уговорних страна, који нису уреFјени овим Уговором, примењују се
одговарајуFiе одредбе 3.00 и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких
норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.
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~
~ Члан 37.

~

i
Саст вни део овог Уговора чине:

1 
1. Крнкурсна документације за јавну набавку број ЈН/2100/0278/2020
2. Опоразум о заједничком наступању - у случају подношења Заједничке понуде
3. Гонуда Пружаоца услуга, број   од  године,

која је код Наруч~оца заведена под бројем •  дана.
 годинg (не попуњава понуђач)

4. qбразац структуре цене
5. Fшења о одговор ~ им лицима од стране Наручиоца, за

, јовоа
6. исак извршилаца

; 7. Потврда о безбедн0ости и здрављу на раду
' 8. Прилог о безбедности и здрављу на раду
9. Уговор о чувању пссловне тајне и поверљивих информација.

:!
Члан 38.

извршење и реа лизацију

ОваЈ[ Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четири) примерка
за Наручиоца/Корисника услуге и 2 (два), идентична, примерка за Пружаоца услуге. ;

Ј

КОРИСНИК УСЛУГЕ:

"Електропривреда Орбије" Београд,
Огранак~'

ринско - Лимске ХЕ' Бајина Башта

kељко Рисимовиfi, дипл.маш.инж.
руководилац за ивестиције,
одернизација и ревиталиэација

производних агрегата у Огранку
ринско - Лимске ХЕ,. Бајина Башта

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:

(назив понуfјача)

(потпис)

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

I
на омена: Приложени м~одел Уговора је саставни део Конкурсне докумвнтације и он представља
садјiжину Уговора који hв бити закључен са изабраним понуfјачвм коме буде додељен Уговор о јавној
наб~вци. I

р •
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УГОВОР

о чувању пословне тајне и поверљивих информација
за ЈАВНУ НАБАВКУ број ЈН/2100/0278/2020 „Преглед, испитивање и одржавање

лифтова у ХЕ Бајина Башта"
Закључен између

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13,
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ "Бајина Башта", ТргДушана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта
кога заступа руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација
производних агрегата у Огранку Дринско — Лимске ХЕ, Бајина Башта, Жељко
Рисимовиfi, дипл.маш.инж., на основу Пуномоfiја ВД директора ЈП ЕПС број
12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године,
МБ 20053658
ПИБ 103920327
Текуflи рачун број 160-797-13, Банка 1NTESA a.d. Beograd
(у даљем тексту: наручилац или Корисник услуге)
и

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

Чланови групе/подизвођачи: (ова,ј став се уноси у Модел само ако постоје)
1.  из 

Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  

2  из 
Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
ТекуТiи рачун број:  

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

Члан 1.
Стране су се договориле да у вези са јавном набавком услуга „Преглед, испитивање
и одржавање лифтова у ХЕ Бајина Башта", Јавна набавка број ЈН/2100/0278/2020
(у даљем тексту: Услуге), oмoryTie 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.
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Члан 2.

Стране су сагласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног
одно Ia имају следеfiе значење:~ 
Посл вна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није
општ ' позната нити је доступна треfiим лицима која би њеним коришFiењем или
саоп ! тавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца
зашт fiена одговарајуfi~iм мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним
обав зама ~или одговарајуfiим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би
саоп ~ тавање треТiем л~ицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне; ;

Држ~.{і ац пословне тајнр — лице које на основу закона контролише коришfiење пословне
тајне;
Носаlчи информација ?~ , су материјални и електронски медији, глас-говор, сигнали,
физv~ јко поље и инфојјмационе базе података у којима је садржана или преко које се
преноси Пословна тајн 1 ,~
Озн Се степена тајнос~; и— реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости
под4~ака садржаних на, носачу информација, а који се стављају на сам носач и(или) на

• њег i у пратеfiу документацију;
`Давпац — Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа податке који
~ пре стављају пословну тајну; ;
I Приnfіалац — Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну,
; те приЈемом истих пос јаје 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

; мед Јј и сл.), по чије~n налоry, у чије име, односно за чији рачун је информација
похјiањена, датум на ЕΡ; танка информације, место похрањивања информације, начин
сазнавања информације (непосредно, путем слушања, гледања и сл, ;односно
пос едно, путем увида у документ у којем је информација садржана и сл.), или без
обз ра на друго својство информације; ;
Физrчко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одреFјен или;одредив
на qснову личног имена, јединственог матичног броја граFјана, адресног кода или другог
обв~iежја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или
друштвеног идентитета.

ј 1
Члан 3.

~ Пос овна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновациј,е,
истраживања, техник~, процеси, програме, графиконе, изворне документе, софтвере,
про%зводне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све информације
пис ено означене као „пословна ,тајна" или „поверљиво", информације која, под било
којим околностима, моry да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације,
усr~ове и околности свих преговора и сваког уговора измеfју Корисника у Гlружаоца
ус уга.
Св ка страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране
од суштинске вреднdсти другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква
информација доспел~.до треfiе стране. . ~

С

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

Осим ако изричито није другачије уреТјено,
• ниједна страна неflе користити пословну тајну или поверљиве информације друге

стране,
• неflе одавати ове информације треflој 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

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

Члан 4.

Прималац преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери као
и сопствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу
очувања поверљивости примљене пословне тајне
Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко
било ког носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно
достављање пословне тајне Даваоца треfiим лицима на било који начин, без предходне
писане сагласности Даваоца.
Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:
а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне
Даваоца надлежним органима власти, у складу са важеТiим налогом или захтевом
сваког суда, управне агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под
условом да страна која одаје Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би
омоryfiио Даваоцу да се успротиви таквом налоry или захтеву;
б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим
овлашfiеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да
Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;
в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају
његовим повезаним друштвима, .са тим да Прималац преузима пуну одговорност за
поступање наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама
Примаоца из овог Уговора
г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или
финансијским саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.

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

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

овлашfiена да ода,
• то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришћења

пословне тајне и/или поверљивих информација власника; или
• је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца.
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~ Члан 5.

Стра се обавезују да ~~ie пословну тајну, када се она размењује преко незаш іиflених
веза факс, интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих
метод'~ криптовања, комбинованих са одговарајуfiим поступцима који заједно
обезбеТјују очување поверљивости података.

Члан 6.
~ 

Свак од Страна је обазезна да одреди: -
• пме и1 презиме ллца задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту:

Задуже но лице), ;
• іоштаiнску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се ;подаци

размењују у папирном облику
• Ie-маил а,цресу за размену електронских докумената, кад се подаци достављају

~соришfiењем интернет-а
• .и да о томе обаве ти друry Страну, писаним документом који је потписан од стране

; овлашfiеног застпника Стране која шаље информацију.

Раз ена пп датака који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења
1 оба за из претходног става.

i Сва рбавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка
; у сл чају аудског спора измеТју Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом
! пошт~ом са повратницом или директном доставом на адресу стране или путем
електронс~се поште на контакте који су утврђени у складу са ставом 1. овог члана.

1
1~
Уколико је примопредаја обављена коришfiењем електронске поште, Прималац је
оба езан да одмах н~кон пријема поруке са приложеном пословном тајном, .пошаље
пор ку са потврдом да је порука примљена.
Укфико Задужено ли~це Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном
посјі овном тајном у року од два радна дана, рачунајући у овај рок и дан када је порука
поо ата, обавезна јеi да обустави даље слање података, и да покрене поступак за
отк ивање разлога к~шњења у достављању информације да је порука са приложеном
по ,ловном тајном примљена.

Члан 7.

Слње података се пqоже наставити кад и уколико се покаже да тајност података није
нар~rшена, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора:

-I 

Члан 8.
Доk~тављање пословме тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем,
ври~и се уз следеfi~ напомену: „Информације које се налазе у овом документу
представљају пословну тајну   . Документ или његови делови се не моryІ
копирати', репродуко вати или уступити без претходне сагласности „ ". ;
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Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне
линије текста напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац
пословне тајне.
Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна
морају да садрже следеfiе ознаке степена тајности:

За Корисника услуге:

Пословна тајна
Јавно предузеће „Електропривреда Србије"

Балканска 13, 11000 Београд - ОГРАНАК "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина
Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1,

или:

Поверљиво
Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије"

Балканска 13, 11000 Београд - ОГРАНАК "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина
Башта, ТргДушана Јерковиflа број 1,

За Пружаоца услуге:

Пословна тајна

или:
Поверљиво

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

Члан 9.

Обавезе из овог уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имале присryп
или су је размениле до тренутка закључења овог Уговора.

Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пословну
тајну у смислу овог Уговора, а којима је Прималац имао приступ или је до њих дошао
случајно током реализације Пословних активности из члана 1. овог Уговора.

Члан 10.

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

i
I
' 1~ Члан 11.

Укол ' ко у току трајања обавеза из овог Уговора, доFје до статусних промена код
угов рних Страна, пр~ва и обавезе прелазе на одговарајуfiег правног следбеника
(следбенике). У случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до
окон ~ ања ликвидацио ог поступка обезбеди повра~iај Даваоцу свих оригинала и
;унин~тавање свих прип~ерака и облика копија примљених Носача информација..

Члан 12.

При~nалац сноси одговорност за сваку и сву штеТу коју претрпи Давалац услед кршења
одредби овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пбсловне тајне Даваоца од
стр не треfiег лица коіІе је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.

При~nалац признаје да :пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже
i вред~не податке Даваоца и да fie свака материјална повреда овог уговора изазивати
; последице које су дефинисане законом.

г

Члан 13.

Стр не fie настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед

~ кршења одредби овог уΡУговора, регулишу споразумно. Уколико се споразум не постигне,
уговара се стварна надлежност суда.

Члан 14.

Евентуалне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случају да су састављене
у писаној форми и по~ писане на прописани начин од стране овлашfiених представника
сваке од Страна. р

Члан 15. i
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениfiе се одредбе
по~итивнОправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на; предмет

! Уговора.
Члан 16.

Ов~ј Уговор се сматр'а закљученим на дан када су га потписали овлашfiени заступници
об ' ,Стране, а ако га овлашfiени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се
см тра закљученим јi'а дан другог потписа по временском редоследу.
О авезе према очуваiњц поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које
су претходно дефини~сане важе трајно. i, ; ј i

I ` г ,
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Члан 17.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четири) примерка_
за Н.аручиоца/Корисника услуге и 2 (два), идентична, примерка за Пружаоца јrслуге.

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

КОРИСНИК УСЛУГЕ: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

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

модернизација и ревитализација
производних агрегата у Огранку

Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта

(назив понуfјача)

(потпис)

(име, презиме и функција потписника модела
уговора/уговора)
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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/2100/0278/2020 „Преглед, испитивање и
одржавање лифтова у ХЕ Бајина Башта", као и свих других лица на чије здравље и
безбедност моry да утичу услуге које су предмет Уговора.
Стране су сагласне:
1 да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење 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
спровођење Закона о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005
и 91/2015), (даље: Закон) као и других прописа Републике Србије и посебних аката
Наручиоца, која реryлишу ову материју.
11 да Наручилац захтева од Пружаоца услуга да се приликом пружања услуга које су
предмет овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са
спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других
лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну.у радној
околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и
доследно спровоfјење Закона, као и других прописа Републике Србије и посебних
аката Наручиоца, која реryлишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења
на најмањи моryfiи ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних
болести.
111 да Пружалац услуга прихвата захтеве Наручиоца из тачке 11 Уводних одредби.
1. Предмет овог Прилога о БЗР је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза
Пружаоца услуга, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом
пружања услуга које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у
даљем тексту: БЗР).
2. Пружалац 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 свему у
складу са Законом као и осталим прописима у Републици Србији који реryлишу ову
материју и интерним актима Наручиоца.
З. Пружалац услуга дужан је 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 запослених и
свих других лица која ангажује за пружање услуга које су предмет Уговора, суседних
објеката, пролазника или учесника у cao6pafiajy.
4. Пружалац услуга дужан је 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 спровођења мера БЗР;
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5.2. обавезно је поштовање правила коришfiења средстава и опреме за личну заштиту
на раду;
5.3. п~роцедуре Наручиоца за спровоТјење система контроле• приступа и дозвола за рад
увек морају да буду испоштоване;
5.4. г~роцедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек
мора~у да буду испоштоване; •
5.5. ;ајстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама
Нар иоца под утицајем алкохола или других психоактивних супсТанци;

~

1
5.6. Fзабрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашfiено
фотографисање; •

5.7. iбавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у cao6pafiajy.
6. Пружалац услуга је искључиво одговоран за безбедност и здравље својик~запосленик и свих других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет
Уго~ i ра.
У сл чају i епоштовања правила БЗР, Наручилац неfiе сносити никакву одговорност
нит~~ испл~атити накнаде/трошкове Пружалац услуга по питању повреда на раду,
одн сно оштеfiења средстава за рад.
7. П I ужалац услуга д%ужан је да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снаry за
коју има дбказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама
у складу са Законом као и прописима који реryлишу БЗР у Републици Србији и која fie
битi~ опремљена одговарајуfiим средствима и опремом за личну заштиту на раду за
пружање услуга који су предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици

i Ср6 ји који реryлишу ~ову материју и интерним актима Наручиоца.
; 8. ружалац услуга дужан је да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе . и

испитивања, односно~стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад
која fie бити коришfiеиіа за пружање услуга које су предмет Уговора, а све у складу са
про'писима у Репуб ици Gрб.ији који реryлишу ову материју и интерним актима
Наручиоца.
Уколико Наручилац уQтврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или
из ~штаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима,
уноi.iјење истих средстава за рад на локацију Наручиоца неfiе бити дозвољено.
9. 1јружалац услуга дужан је да Наручиоцу најкасније 3 (словима: три) дана пре датума
по етка пружања услуга, достави:
9.1~ списак лица са м~ 'њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су

Иупознати са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,
9.. 'списаiк средстава за рад која fie бити ангажована за пружање услуга, и ; 1

~податке о лицу за БЗР код Пружалоца услуга. ;
~  ;

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Пружалац услуга је дужан да достави .
азе о:~
1. извршеном ос особљавању запослених за безбедан и здрав рад, '1

9.'!.2. извршеним ле арским прегледима запослених, ,
9.1~.3. извршеним првЕгледима и испитивањима опреме за рад и
9.1!.4. коришfiењу средстава и опреме за личну заштиту на раду. I i
10 Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и
здрав рад приликом 'пружања услуга које су предмет Уговора.
Пружалац услуга дужан је да лицу одреFјеном од стране Наручиоца омоryfiи
перманентно мoryn°іост за спровоFјење контроле примене превентивних мера за
безбедан и здрав рад.

до
9.1
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Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље
запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи
заустављање.даљег пружања услуга, док се не отклоне уочени недостаци и о томе
одмах обавести Пружаоца услуга као и надлежну инспекцијску службу.
Пружалац услуга се обавезује да поступи по налоry Наручиоца из става З. ове тачке.
11. Стране су дужне да у случају да у току реализације Уговора деле радни простор,
сараТјују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.
Стране су дужне да, у случају из става 1. тачке 11. овог Прилога о БЗР, узимајуfiи у
обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом
мера за отклањање ризика од повреfјивања, односно оштеfiења здравља запослених,
као и да промптно обавештавају једна друry и своје запослене и/или представнике
запослених о тим ризицима и мерама за њихово отwiањање.
Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврfјује се споразумом.
Споразумом у писменој форми, из става 3. ове тачке, из реда запослених код
Наручиоца одреТјује се_лице за координацију спровоfјења заједничких мера којима се
обезбеFјује безбедност и здравље свих запослених.
12. Пружалац услуга дужан је да благовремено извештава Наручиоца о свим
догађајима из области БЗР који су настали приликом пружања услуга, који су предмет
Уговора, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.
13. Пружалац услуга дужан је да Наручиоцу достави. копију Извештаја о повреди на
раду који је издао за сваког свог запосленог и других лица која ангажује приликом
пружања услуга које су предмет Уговора а који се повредио приликом пружања услуга
које су предмет Уговора и то у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од
сачињавања Извештаја о повреди на раду.
14. Овај Прилог о БЗР је сачињен у б(шест) истоветних примерака од којих је 4 (четири)
примерка за Наручица/Корисника услуга и 2 (два), идентична, примерка за Пружаоца
услуга.

КОРИСНИК УСЛУГЕ: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:

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

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

модернизација и ревитализација
производних агрегата у Огранку

Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта

(наэив понуfјача)

(потпис)

(име, првзиме и функција потписника модела
уговора/уговора)
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