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Место извршења услуге

Место извршења услуге је на територији ТЦ Нови Сад или у објекту понуђача на територији
Републике Србије.
Уколико се услуга врши ван територије Републике Србије, сви трошкови превоза, царине и остали
зависни трошкови су обавеза понуђача.
3.4.6.

Рок извршења услуге предметне партије

Рок извршења услуге превентивног одржавања износи максимално 60 (шездесет) дана, од дана
пријема наруџбенице од стране Наручиоца, по закључењу оквирног споразума.
У случају квара, рок за излазак на место квара/увид износи максимално 3 (три) дана за ЕЕ
објекте на конзумном подручју ТЦ Нови Сад, рачунајући од пријема писаног захтева наручиоца.
На основу Записника о дефектажи, рок извршења услуга ремонта/поправке биће дефинисан
наруџбеницом, и почиње од дана пријема наруџбенице од стране Наручиоца.
3.4.7.

Гаранција квалитета

Гарантни период за извршене услуге поправке и уграђене резервне делове износи минимално 12
(дванаест) месеци од извршења предметних услуга и потписивања Записника о пријему услуга.
Изабрани понуђач је дужан да, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања
гарантног периода.
За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту пријема извршених
услуга, већ су се испољиле током гарантног периода, наручилац ће изабраном понуђачу, писаним
путем доставити рекламацију, одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању
недостатка.
Рок за замену или отклањање недостатака у гарантном периоду, износи максимално тридесет
дана, од дана пријема рекламације.
Изабрани понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга на основу услова
из наруџбенице, у складу са условима из оквирног споразума.
Понуђени резервни делови морају бити оригинални или одговарајући траженим деловима по свим
функционалним и техничким карактеристикама, квалитету и могућношћу уградње, према
упутствима и препорукама произвођача за чији квалитет и исправност гарантује изабрани
понуђач.
За све материјале и резервне делове, који ће се употребити на извршењу предметних услуга,
изабрани понуђач је дужан да овлашћеном лицу прикаже доказе о траженом квалитету.
3.4.8.

Ауторизација произвођача опреме

Изабрани понуђач мора поседовати ауторизацију од произвођача опреме „Seba KMT/Meger“да је
ауторизован/овлашћен сервисер за предметну опрему. Ауторизација мора бити на језику даваоца
ауторизације а иста се мора превести од стране овлашћеног судског тумача (обе ауторизације се
достављају уз понуду).
Ауторизација мора да садржи назив даваоца ауторизације, назив коме се ауторизација издаје,
предмет ауторизације у складу са врстом услуге, датум издавања ауторизације, у коју сврху се
издаје (ауторизација не може бити старија од 6 месеци).
Датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис и печет овлашћеног лица)

Напомене:
• Техничку спецификацију је потребно потписати и оверити печатом.
• Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да техничку спецификацију
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног
понуђача из групе понуђача да потпише и печатом овери техничку спецификацију.
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SPR 332, SPR 4
SSU F, SSU 4
VRS, VR 1S, KPK 10, KPK 30
RNP S
SNM 45 Напојна јединица
7TN 3522 Напојна јединица
7SL 24
Distantna zaštita
7TM 53, 7TJ 15, 7TJ 52,
7TJ 31, 7TL 25, 7TL 30,
7TL 261
7SL 24
Дистантна заштита
7TL30 , 7TS 17, 7TS 27
7TN 39 Напојна јединица
7SL 27
Дистантна заштита
7 TM 54, 7TL52, 7TJ 15
7TJ 31, 7TJ 52
7SL 27
Дистантна заштита
7TS 48, 7TS 17, TS 27
7VK 19 Аут. пон. укључење
MI 320, MI 220
MI 001, MI 200N, MI 300N,
MI 310, MI 2100
MU 312, MU 322, MU 122
MPU
MZU
MTST1, MTST 2
MKP 25, MKP 350
MST 1, MOT
MN 3G, MN 3R
RIT 30K, Up=110VDC
RIT 22K, Up=110VDC
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Energoinvest
Energoinvest
Energoinvest
Energoinvest
Siemens
Siemens

Siemens
Siemens
Siemens

Siemens
Siemens
Minel automat
Minel automat
Minel automat
Minel automat
Minel automat
Minel automat
Minel automat
Minel automat
Minel automat
Minel automat
Kvazar
Kvazar

Место извршења услуге

Место извршења услуге је на територији ТЦ Нови Сад или у објекту понуђача на територији
Републике Србије. Уколико се услуга врши ван територије Републике Србије, сви трошкови
превоза, царине и остали зависни трошкови су обавеза понуђача.
3.5.6.

Рокови за извршавање услуга предметне партије

Рок извршења услуге превентивног одржавања износи максимално 60 (шездесет) дана, од дана
пријема наруџбенице од стране Наручиоца.
У случају квара, рок за излазак на место квара/увид износи максимално 2 (два) дана за ЕЕ
објекте на конзумном подручју ТЦ Нови Сад, рачунајући од пријема писаног захтева наручиоца.
На основу Записника о дефектажи, рок извршења услуга ремонта/поправке биће дефинисан
наруџбеницом, и почиње од дана пријема наруџбенице од стране Наручиоца.
3.5.7.

Гаранција квалитета

Гарантни период за извршене услуге поправке и уграђене резервне делове износи минимално 12
(дванаест) месеци од извршења предметних услуга и потписивања Записника о пријему услуга.
Изабрани понуђач је дужан да, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања
гарантног периода.
За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту пријема извршених
услуга, већ су се испољиле током гарантног периода, наручилац ће изабраном понуђачу, писаним
путем доставити рекламацију, одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању
недостатка.
Рок за замену или отклањање недостатака у гарантном периоду, износи максимално тридесет
дана, од дана пријема рекламације.
Изабрани понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга на основу услова
из наруџбенице, у складу са условима из оквирног споразума.
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ПАРТИЈА 5 - Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76 ЗЈН
ДОДАТНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИ / ДОКУМЕНТИ
ПАРТИЈА 5 - Ревизија и радионички ремонт релеа за уређаје релејне заштите за TЦ Нови Сад

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Услов:
Понуђач располаже довољним пословним капацитетом ако је:
1. у претходних 3 (три) године, односно од 01.01.2015. године до дана објављивања позива за
подношење понуда, успешно реализовао минимално 2 (два) уговора или оквирна споразума
услугe поправке релеја или поправке уређаја релејне заштите, при чему, укупна вредност
реализованих услуга није мања од 5.000.000,00 РСД.
2. Поседује важеће сертификате:
• Система управљања квалитетом ISO 9001;
• Систем управљања заштитом животне средине ISO 14001,
Докази:
1. Попуњена референтна листа (ОБРАЗАЦ-5).
У складу са попуњеном референтном листом, доставља се потписана и оверена потврда
референтног инвеститора/наручиоца, на одговарајућем обрасцу (ОБРАЗАЦ-5.1), копија основног
уговора/оквирног споразума о пружању услуга и коначан рачун или неки други валидан доказ
4.6.1.
којим се доказује тражени услов.
2. Копије важећих сертификата;
Напомене:
- Уговор/оквирни споразум може бити потписан и пре горе дефинисаног периода, али је за наручиоца битно,
при оцени понуда, да су услуге извршене у дефинисаном периоду, што се може закључити из коначног
рачуна који се доставља уз копију уговора;
- Укупна сума реализованих услуга доказује се сабирањем износа са достављених коначних рачуна, чији
датум издавања или промета мора бити из дефинисаног периода;
- Ради смањења количине фотокопираног материјала, који се доставља уз понуду, копије уговора о пружању
услуга/радова могу се доставити и на ЦД-у. Препорука је да се доставе у „*.pdf“ формату, класификовани и
означени, у складу са редоследом ставки у референтној листи (ОБРАЗАЦ-5);
- Наручилац дозвољава да, уместо обрасца (ОБРАЗАЦ-5.1) могу да буду достављене потписане и оверене
потврде које садрже све тражене податке са обрасца (ОБРАЗАЦ-5.1);
- У случају да понуду подноси група Понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени
услов (довољно је да један члан групе испуни тражени услов).
- У случају да Понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Услови:
Под довољним кадровским капацитетом сматра се да Понуђач, на дан објављивања позива за
подношење понуда, има запослене извршиоце или има радно ангажоване извршиоце (по основу
другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду ("Сл.
гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)) и то минимум:
• најмање 2 (два) дипломирана инжењера електротехнике, са лиценцом 450 или 451 - Одговорни извођач
радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, односно Одговорни извођач радова
електроенергетских инсталација високог и средњег напона, издата од Инжењерске коморе Србије;

Докази:
- Попуњен Образац о кадровском капацитету (ОБРАЗАЦ-5.2);
4.6.2. - За све кадрове, запослене код понуђача: Фотокопије пријаве - одјаве на обавезно социјално
осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3-А) или фотокопије радне
књижице - свих попуњених страна, са уписаном врстом и степеном стручне спреме) за наведене
запослене раднике код понуђача који су наведени у обрасцу o кадровском капацитету (ОБРАЗАЦ5.2);
- Фотокопије важећих личних лиценци, за тражене лиценциране инжењере - издате од Инжењерске
коморе Србије са потврдом о важењу;
- За све кадрове, радно ангажоване по основу другог облика ангажовања: Фотокопија важећег
уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа);
Напомене:
- Достављени докази о ангажовању радника морају бити у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
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(Табела бр. 3)

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ / ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
Партија 4 - Ревизија и радионички ремонт мерно-испитних система за
испитивање/проналажење квара на кабловским водовима за TЦ Нови Сад
Укупна цена, без ПДВ-а:

_______________________ РСД

Укупна цена, са ПДВ-ом:

_______________________ РСД

Рок извршења услуге
превентивног одржавања:
Рок за излазак на место
квара/увид:
Гарантни период за извршене
услуге и уграђене резервне
делове:
Рок за отклањање недостатака у
гарантном периоду:
Рок и начин плаћања:

Рок важења понуде:

______ дана,
максимално 60 (шездесет) календарских дана од дана пријема
наруџбенице од стране Наручиоца

______ дана,
максимално 3 (три) дана од пријема писаног захтева наручиоца

______ месеци,
минимално 12 (дванаест) месеци од извршења предметних услуга и
потписивања Записника о пријему услуга

______ дана,
максимално 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације
Понуђач ово поље не попуњава
Плаћање уговорене цене извршиће се, након извршених услуга, на
текући рачун пружаоца услуге, у законском року до 45 дана, од дана
пријема исправног рачуна.

______ дана
(минимално 120 дана од дана отварања понуда, тј. број дана у којем
се услови из понуде неће мењати)

Датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Датум:

Подизвођач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
• Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).
• Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може да овласти једног Понуђача из
групе Понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде.
• Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом и Понуђач и
подизвођач.
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РЕМОНТ/ПОПРАВКА МЕРНО-ИСПИТНИХ СИСТЕМА
Члан 6.
На основу детектованог квара на предметној опреми и на основу Записника о дефектажи
Наручилац доноси одлуку о даљем ремонту или поправци мерно-испитних система.
Уговорене услуге из члана 2. Споразума, Пружалац услуга врши према нормативу и јединичним
ценама из обрасца структуре цене.
Активности Пружаоца услуга нису ограничене радним временом Наручиоца или радним временом
испоручиоца опреме.
Пружалац услуга ће радити на реализацији по захтеву за обављање услуге без обзира на своје
радно време и радно време Наручиоца, ангажујући све могуће ресурсе (своје и оне које буде
евентуално унајмио од других).
ПРИЈЕМ УСЛУГА
Члан 7.
Пружалац услуга је дужан да, пре завршетка предметних услуга, благовремено обавести
наручиоца о завршетку уговорених услуга, у виду захтева за примопредају извршених услуга.
Комисија Наручиоца ће, уз присуство представника Пружаоца услуга, извршити пријем (преглед)
извршених услуга, и уколико констатује да су услуге извршене у свему према Споразуму и издатој
наруџбеници, приступа се примопредаји извршених услуга.
Уколико Наручилац има евентуалне примедбе на извршење услуга, примедбе ће без одлагања
саопштити, односно доставити писаним путем Пружаоцу услуга.
За отклањање евентуалних примедби одређује се примерен рок, који не може бити дужи од 2
(два) дана, а задужује се Пружалац услуга да у задатом року отклони све недостатке и примедбе.
Све док Пружалац услуга не отклони недостатке и примедбе, сматраће се да услуга није
завршена, односно да рок за извршење услуга није испоштован.
О извршеним услугама сачинио би се Записник о пријему услуга, без примедби, у коме се наводи
спецификација опреме и материјала и у чијем би прилогу била наруџбеница.
Записник о пријему услуга, својим потписима, заједно оверавају одговорна лица Пружаоца услуга,
и Наручиоца.
Наручилац ће именовати одговорна лица, која могу да издају наруџбеницу за извршење услуга и
да оверавају Записнике о пријему услуга.
Записник о пријему услуга доставља се уз рачун, који се испоставља Наручиоцу, са копијом
наруџбенице.
РОКОВИ И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГА
Члан 8.
Рок извршења услуге превентивног одржавања износи ______ дана (максимално шездесет
дана), с тим да рок почиње од дана пријема наруџбенице од стране Наручиоца.
У случају квара, рок за излазак на место квара/увид износи ______ сати (максимално три) дана,
рачунајући од пријема писаног захтева наручиоца.
У складу са достављеним Записником о дефектажи предметне опреме, рок извршења услуга
ремонта/поправке биће дефинисан наруџбеницом, и почиње од момента пријема наруџбенице од
стране Наручиоца.
Место извршења услуге је дистрибутивно подручје Техничког центра Нови Сад, односно ремонтни
погон Пружаоца услуга.
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НАЧИН ОБРАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ
Члан 9.
Плаћање извршених услуга, на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Наручилац ће
извршити на текући рачун Пружаоца услуга, у законском року од 45 дана, од дана пријема
исправног рачуна.
Рачуни гласе на Наручиоца: ЈП „Електропривреда Србије“, ул. Балканска 13, 11000 Београд, ПИБ:
103920327, а достављају се на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“, Технички центар Нови Сад,
Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад.
Издати рачун за извршене услуге, поред осталих обавезних података, обавезно мора да садржи:
опис и јединичне цене услуга из Обрасца структуре цене са позивом на број позиције из
наведеног обрасца, тачан назив и опис опреме над којом се извршавају предметне услуге (ознака,
серијски број…), број јавне набавке, назив и број партије, број Споразума и „САП“ број
наруџбенице Наручиоца.
Као прилог, уз рачун, се обавезно доставља Записник о пријему услуга, без примедби, у чијем
прилогу је издата наруџбеница.
Износ на рачуну мора бити идентичан износу на наруџбеници, а уколико дође до одступања у
извршеним услугама Наручилац ће издати нову наруџбеницу која се односи на настало
одступање.
Уколико на основу једне наруџбенице Пружалац услуге изда више рачуна, збир њихових износа
мора да буде идентичан износу на наруџбеници.
Обрачун извршених услуга према свим издатим наруџбеницама не сме бити већи од вредности
на коју се закључује оквирни споразум.
Све рачуне који су непотпуни и неусклађени са наведеним ставкама, Наручилац ће вратити
Пружаоцу услуге на допуну/исправку.
Финансијске обавезе по овом Споразуму, а које доспевају у наредној години, односно у наредним
годинама, биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у
Програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.
ГАРАНТНИ ПЕРИОД И ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА
Члан 10.
За извршене услуге ремонта/поправке и уграђених резервних делова, по свакој наруџбеници,
гарантни период износи ______ месеци (минимално 12 месеци) од извршења предметних услуга и
потписивања Записника о пријему услуга.
Пружалац услуга је дужан да, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања
гарантног периода.
За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту пријема извршених
услуга, већ су се испољиле током гарантног периода, Наручилац ће Пружаоцу услуга, писаним
путем доставити рекламацију, одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању
недостатка.
Рок за замену или отклањање недостатака у гарантном периоду, износи _______ дана
(максимално 30 дана), од дана пријема рекламације.
Резервни делови морају бити оригинални или одговарајући траженим деловима по свим
функционалним и техничким карактеристикама, квалитету и могућношћу уградње, према
упутствима и препорукама произвођача за чији квалитет и исправност гарантује Пружалац услуга.
За све материјале и резервне делове, који ће се употребити на извршењу предметних услуга,
Пружалац услуга је дужан да овлашћеном лицу Наручиоца прикаже доказе о траженом квалитету.
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(Табела бр. 3)

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ / ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
Партија 5 - Ревизија и радионички ремонт релеа за уређаје релејне заштите за TЦ Нови Сад
Укупна цена, без ПДВ-а:

_______________________ РСД

Укупна цена, са ПДВ-ом:

_______________________ РСД

Рок извршења услуге
превентивног одржавања:
Рок за излазак на место
квара/увид:
Гарантни период за извршене
услуге и уграђене резервне
делове:
Рок за отклањање недостатака у
гарантном периоду:
Рок и начин плаћања:

Рок важења понуде:

______ дана,
максимално 60 (шездесет) календарских дана од дана пријема
наруџбенице од стране Наручиоца

______ дана,
максимално 2 (два) дана од пријема писаног захтева наручиоца

______ месеци,
минимално 12 (дванаест) месеци од извршења предметних услуга и
потписивања Записника о пријему услуга

______ дана,
максимално 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације
Понуђач ово поље не попуњава
Плаћање уговорене цене извршиће се, након извршених услуга, на
текући рачун пружаоца услуге, у законском року до 45 дана, од дана
пријема исправног рачуна.

______ дана
(минимално 120 дана од дана отварања понуда, тј. број дана у којем
се услови из понуде неће мењати)

Датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Датум:

Подизвођач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Датум:

Понуђач:
М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
• Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).
• Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може да овласти једног Понуђача из
групе Понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде.
• Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом и Понуђач и
подизвођач.
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Уговорене услуге из члана 2. Споразума, Пружалац услуга врши према нормативу и јединичним
ценама из обрасца структуре цене.
Активности Пружаоца услуга нису ограничене радним временом Наручиоца или радним временом
испоручиоца опреме.
Пружалац услуга ће радити на реализацији по захтеву за обављање услуге без обзира на своје
радно време и радно време Наручиоца, ангажујући све могуће ресурсе (своје и оне које буде
евентуално унајмио од других).
ПРИЈЕМ УСЛУГА
Члан 6.
Пружалац услуга је дужан да, пре завршетка предметних услуга, благовремено обавести
наручиоца о завршетку уговорених услуга, у виду захтева за примопредају извршених услуга.
Комисија Наручиоца ће, уз присуство представника Пружаоца услуга, извршити пријем (преглед)
извршених услуга, и уколико констатује да су услуге извршене у свему према Споразуму и издатој
наруџбеници, приступа се примопредаји извршених услуга.
Уколико Наручилац има евентуалне примедбе на извршење услуга, примедбе ће без одлагања
саопштити, односно доставити писаним путем Пружаоцу услуга.
За отклањање евентуалних примедби одређује се примерен рок, који не може бити дужи од 2
(два) дана, а задужује се Пружалац услуга да у задатом року отклони све недостатке и примедбе.
Све док Пружалац услуга не отклони недостатке и примедбе, сматраће се да услуга није
завршена, односно да рок за извршење услуга није испоштован.
О извршеним услугама сачинио би се Записник о пријему услуга, без примедби, у коме се наводи
спецификација ангажованих радних сати и спецификација опреме и материјала и у чијем би
прилогу била наруџбеница.
Записник о пријему услуга, својим потписима, заједно оверавају одговорна лица Пружаоца услуга,
и Наручиоца.
Наручилац ће именовати одговорна лица, која могу да издају наруџбеницу за извршење услуга и
да оверавају Записнике о пријему услуга.
Записник о пријему услуга доставља се уз рачун, који се испоставља Наручиоцу, са копијом
наруџбенице.
РОКОВИ И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГА
Члан 7.
Рок извршења услуге превентивног одржавања износи ______ дана (максимално шездесет
дана), с тим да рок почиње од дана пријема наруџбенице од стране Наручиоца.
У случају квара, рок за излазак на место квара/увид износи ______ сати (максимално два) дана,
рачунајући од пријема писаног захтева наручиоца.
У складу са достављеним Записником о дефектажи предметне опреме, рок извршења услуга
ремонта/поправке биће дефинисан наруџбеницом, и почиње од момента пријема наруџбенице од
стране Наручиоца.
Место извршења услуге је дистрибутивно подручје Техничког центра Нови Сад, односно ремонтни
погон Пружаоца услуга.
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НАЧИН ОБРАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ
Члан 8.
Плаћање извршених услуга, на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Наручилац ће
извршити на текући рачун Пружаоца услуга, у законском року од 45 дана, од дана пријема
исправног рачуна.
Рачуни гласе на Наручиоца: ЈП „Електропривреда Србије“, ул. Балканска 13, 11000 Београд, ПИБ:
103920327, а достављају се на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“, Технички центар Нови Сад,
Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад.
Издати рачун за извршене услуге, поред осталих обавезних података, обавезно мора да садржи:
опис и јединичне цене услуга из Обрасца структуре цене са позивом на број позиције из
наведеног обрасца, тачан назив и опис опреме над којом се извршавају предметне услуге (ознака,
серијски број…), број јавне набавке, назив и број партије, број Споразума и „САП“ број
наруџбенице Наручиоца.
Као прилог, уз рачун, се обавезно доставља Записник о пријему услуга, без примедби, у чијем
прилогу је издата наруџбеница.
Износ на рачуну мора бити идентичан износу на наруџбеници, а уколико дође до одступања у
извршеним услугама Наручилац ће издати нову наруџбеницу која се односи на настало
одступање.
Уколико на основу једне наруџбенице Пружалац услуге изда више рачуна, збир њихових износа
мора да буде идентичан износу на наруџбеници.
Обрачун извршених услуга према свим издатим наруџбеницама не сме бити већи од вредности
на коју се закључује оквирни споразум.
Све рачуне који су непотпуни и неусклађени са наведеним ставкама, Наручилац ће вратити
Пружаоцу услуге на допуну/исправку.
Финансијске обавезе по овом Споразуму, а које доспевају у наредној години, односно у наредним
годинама, биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у
Програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.
ГАРАНТНИ ПЕРИОД И ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА
Члан 9.
За извршене услуге ремонта/поправке и уграђених резервних делова, по свакој наруџбеници,
гарантни период износи ______ месеци (минимално 12 месеци) од извршења предметних услуга и
потписивања Записника о пријему услуга.
Пружалац услуга је дужан да, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања
гарантног периода.
За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту пријема извршених
услуга, већ су се испољиле током гарантног периода, Наручилац ће Пружаоцу услуга, писаним
путем доставити рекламацију, одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању
недостатка.
Рок за замену или отклањање недостатака у гарантном периоду, износи _______ дана
(максимално 30 дана), од дана пријема рекламације.
Резервни делови морају бити оригинални или одговарајући траженим деловима по свим
функционалним и техничким карактеристикама, квалитету и могућношћу уградње, према
упутствима и препорукама произвођача за чији квалитет и исправност гарантује Пружалац услуга.
За све материјале и резервне делове, који ће се употребити на извршењу предметних услуга,
Пружалац услуга је дужан да овлашћеном лицу Наручиоца прикаже доказе о траженом квалитету.
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