НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Балканска бр. 13
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ПРВА ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
Услуге на одржавању пословно административним објектима
за потребе ЈП ЕПС ТЦ Београд
- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ –
ради закључења оквирног споразума
Јавна набавка бр. ЈН/8200/0097/2017
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ЈП „Електропривреда Србије“

Конкурсна документација
Јавна набавка бр. ЈН/8200/0097/2017

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Стране у оквирном споразуму констатују:
•

да је Наручилац, у складу са чланом 32. и 40. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. ЈН/8200/0097/2017
ради набавке услуга на одржавању административно-пословних објеката за потребе
ЈП ЕПС ТЦ Београд, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период
од годину дана, који почиње да важи од дана закључења Оквирног споразума;

•

да је Пружалац услуга, на основу Позива за подношење понуда и конкурсне документације,
који су објављени на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике
Србије и база прописа и на интернет страници Наручиоца, у својству понуђача, доставио
Понуду бр. _____________ од __.__.____. године (у даљем тексту Понуда), која је саставни
део Оквирног споразума; (Понуђач попуњава)

•

да је Наручилац, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом
105. ЗЈН и Одлуке о закључењу оквирног споразума бр. ______________________ од
__.__._____. Године, донете у складу са чланом 108 ЗЈН, закључио Оквирни споразум са
Пружаоцем услуга. (Попуњава Наручилац)

•

Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбеница или
закључивање појединачних уговора о јавној набавци;

•

Обавеза настаје издавањем појединачних наруџбеница, на основу овог Оквирног
споразума;

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума (у даљем тексту Споразума) су услуге на текућем (редовном)
одржавању административно-пословних објеката, за потребе ЈП ЕПС ТЦ Београд, укључујући и
административно-пословне објекте ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, као члана ЕПС групе,
које обухватају: молерско-фарбарске услуге, столарске услуге, ролетнарске услуге, услуге
одржавања водовода и канализације, подополагачке услуге, браварско-лимарске услуге, зидарске
услуге, стаклорезачке услуге, покривачке услуге, керамичарске услуге, сувомонтажне услуге,
гипсарске услуге, фасадерске услуге, изолатерске услуге, тапетарске услуге, услуге одржавања
електро-инсталација, одржавање електричних уређаја, одржавање ел. и телекомуникац. каблова,
одржавање инсталација грејања, одржавање чилера и клима ормана, одржавање клима уређаја сплит систем, пројектантске услуге и остале услуге.
Детаљан опис предмета услуге је дефинисан Техничком спецификацијом (тачка 3, конкурсне
документације) и Обрасцем структуре цене, који чине саставни део Споразума.
Током периода важења Споразума, Наручилац ће издавати наруџбенице Пружаоцу услуга, у
зависности од својих стварних потреба.
Количине предметних услуга из Обрасца структуре цене, су оквирне за све време важења
Споразума и може доћи до одступања у количинама у оквиру вредности Споразума.
ВРЕДНОСТ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Вредност оквирног споразума за предмет оквирног
___________________ динара без обрачунатог ПДВ-а.

споразума

из

члана

1.

износи

Порез на додату вредност биће обрачунат у складу са важећим законским прописима.
Јединичне цене из Обрасца структуре цене укључују свe трошкове који настану приликом
реализације предмета оквирног споразума из члана 2. Споразума: трошкови употребе и
Страна 39 од 60

