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На основу члана 49. ст 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Qлужбени гласник РС", број91/19 у даљем тексту: Закон), члана 30. сТав 1. тачка 18) Статута Јавног предузеfiа„Електропривреда Србије", Београд (ЈП ЕПС број: 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019.године), в.д. директора Јавног предузеfiа „Електропривреда Србије", Београд, (даље: ЈПЕПС) доноси

ПРАВИЛНИК
о ближем уреFјивању набавки

у Јавном предузећу „Елект,ропривреда С'рбије" Београд
1 Предмеi уређивања

Члан 1.

Овим Правилником о ближем уреFјивањ,у набавки у Јавном •предузеfiу,;ЕлекТропривреда Србије" Београд, (даље: Правилник) се, као једном од општих мера заспречавање корупције, у,  складу са одредбама Закона, подзаконских аката, интернихаката и процедура интегрисаног система менацмента,ЈП ЕПС, ближе ypeFjyje:1. начин планирања јавних набавки;
2. начин спровоfјења поступка јавне набавке;3. начин npaFieњa извршења уговора о јавној набавци;4. нач'ин комуникације;
5. правила,, обавезе и одговорност лица и организационих целина у ЈП ЕПС;6. начин планирања набавки' на које се Закон не примењује;7. начин спровоТјења набавки на које се Закон не примењује;8. начин планирања набавки друштвених и других посебних услуга;9. начин спровоFјења набавки друштвених и других посебних услуга и10. начин евидентирања и извештавања о спроведеним и реализованим набавкама.

11 Основне одредбе

Примена

Члан 2.

Одредбе овог правилника примењују запослени у ЈП ЕПС, односно лица радноангажована iна пословима набавки у ЈП ЕПС и представници ЈП ЕПС, који обављајупослове и sадатке у вези са набавкама у било којој фази поступка јавне набавке, односнонабавке на коју се не примењује Закон, а коју спроводи ЈП ЕПС.
Појмови

Члан 3.

•Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:1) Портал јавних набавки - портал јавних набавки на iинтернет странициКанцеларије за јавне набавке
2) Упу'тство - Упутство за коришhење 'Портала јавних набавки :из члана 184. Закона3) Организациона целина: Организациона целина утврђена општим актима ЈП ЕПСкојима се уређује унутрашња организација и систематизација посЛова у Управи ЈПЕПС, огранцима и техничким центрима;
4) Најсиире организационе целине су организационе целине за обављање пословаиз делокрцга рада ЈП ЕПС у складу са законом, Статутом ЈП ЕПС и Одлуком оосновама унутрашњег организовања и то: сектори, односно посебне

i~
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организационе целине које се организују у оквиру области рада за коју су
одговорни директор ЈП ЕПС и извршни директори у Управи ЈП ЕПС и огранци;

5) Управа ЈП ЕПС: сектори, односно посебне организационе целине у складу са
Одлуком о основама унутрашњег организовања којима непосредно руководи
директор ЈП ЕПС, односно којима руководе извршни директори у оквиру
области рада за коју су одговорни;

б) Огранак ЈП ЕПС: издвојени организациони део преко кога ЈП ЕПС обавља
делатност у складу са законом, који је уписан у Регистар привредних друштава;

7) Технички центар: организациона целина ЈП ЕПС образована за •одређено
географско подручје за обављање послова одржавања, економско-финансијских
послова, и корпоративних послова, као и послова пружања подршке пословним
процесима у малим елекТранама и послове односа сјавношiу, за потребе ОДС;

8) ЗПЛ ЈП ЕПС: Трогодишњи програм пословања ЈП ЕПС;
9) Планјавнихнабавки: Планјавних набавки ЈП ЕПС, који се cacmoju од плана

јавних набавки и плана набавки на које се nponucu којима се уређујујавне
набавке не примењују;

10) Сепаратни планови: посебни пламови у оквиру ЗПП ЈП ЕПС, а нарочито, план
инвестиција, план одржавања, план набавке основних средстава, •план кадрова,
план трошкова запослених, план унапређења информатичких и
телекомуникационих технологија (ИКТ) , план унапређења система квалитета
(ИМС), план унапреFјења односа.са јавношТiу, план мера за безбедност и заштиту
здравља, план за унапреfјење енергетске ефикасности, за обезбеFјење и
спровоfјење мера заштите животне оредине и отклањање штетних последица од
загаfјења животне средине укључујуfiи и смањење емисије штетних гасова;

11) Предлагач набавке: руководилац најшире организационе целине у Управи ЈП
ЕПС, директор управе огранка, директор управе техничког центра, руководилац
организационе целине у огранку, непосредно одговоран директору управе огранка,
односно руководилац организационе целине у техничком центру непосредно
одговоран директору управе техничког центра;

12) Огранизациона целина за набавке или ОС.ЦН: Сектор за набавке и комерцијалне
послове у ЈП ЕПС,односно организациона целина за набавке. у огранку, утврfјене
актима о унутрашњем организовању и систематизацији послова и задатака у ЈП
ЕПС у којима се обављају стручни послови набавки у ЈП ЕПС;

13) Председник Комисије: члан Комисије за јавну набавку, запослени у ОЦН који има
стечено високо образовање из правне научне области на студијама другог степена
(дипломске академске студије — мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно високо образовање које је законом
изједначено са академским називом мастер на основним студијама у трајању од
најмање четири године или службеник за јавне набавке, одговоран за
координацију рада 'Комисије за јавну набавку, задужен за стручно-техничке и
административне послове за потребе Комисије, посебно за формирање и чување
предмета у поступку набавке, као и друге послове у складу са актом о организацији
и систематизацији послова, кога у одсуству, односно спречености, мења секретар
Комисије;

14) Секретар комисије: члан 'Комисије, по моry. ћству запослени који има стечено
високо образовање •из правне научне области на студијама другог степена
(дипломске академске студије — мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно високо образовање које је законом
изједначено са академским називом мастер на основним студијама у трајању од
најмање четири •године или службеник за јавне набавке, запослен у
Организационој целини за набавке, кога у,  одсуству односно спречености мења
председник Комисије;

15) Организациона целина за унутрашњу контролу. Секто,р за унутрашњу
контролу и безбедност утврfјен актима о унутрашњој органиэацији и
систематизацији послова и задатака у ЈП ЕПС и

16) Електронска апликација: Апликација за подршку процесима набавки у ЈП ЕПС
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111 Начин планирања јавних набавки

Члан 4.

'План јавних набавки доноси се за календарску годину, у складу са планскимвеличинама из ЗПП ЈП 'ЕПС и садржи обавезне елементе одреТјене Законом иподзаконским актима.
Саставни део Плана јавних набавки ЈП ЕПС су и набавке, које су изузете одпримене 3~акона, односно на које се одредбе Закона не примењују.ЈП ЕПС .не објављује процењену вредност јавне набавке.ЈП ЕПС не објављује податке из Плана јавних набавки који представљају пословнутајну у емислу закона којим. се ypeFjyje заштита пословне тајне или тајне податке у смисЛузакона кој L.І м се уређује тајност података.

:Покретање процеса израде 'Плана јавних набавки, одговормости и критеријуми запланирање набавки
i i

1
Проц'ес израде плана јавних набавки noкpeFiy Извршни ,директор за пословефинансија 1и Руководилац Сектора за набавке и комерцијалне послове у Управи ЈП ЕПС,достављањем Радног упутства за израду плана јавних .набавки свим извршним1директорима и руководицима самосталних сектора.'i
У процесу; израде Плана јавних набавки, за усклаfјеност'Плана јавних набавки са:- 'I 3аконом, одговоран је Сектор за набавке и комерцијалне послове,- расположивим финансијским средствима из усвојеног ЗПП, Сектор заекомомско послове и

сепаратним плановима из усвојеног ЗПП одговорни су извршни директори,односно директори самосталних оектора у области ;рада за коју су одговорни.

Члан '5.

Приликом , исказивања потреба у процесу планирања набавки организационе.целине - Предлагачи набавке усаглашавају .расположива финансијска средства занабавке, као и 'намену истих са одговарајуFiом организационом целином задуженом запланирањеi финансијских средстава, такође воде рачуна да су исказане потребе у,складуса претходно усвојеним Сепаратним плановима и подлогама на основу којих суСепаратни !планови Лрипремљени. У процесу планирања набавки Предлагачи набавке семорају придржавати следеfiих критеријума:
1) да ли је предмет набавке у функцији обављања делатности и у складуса планираним циљевима који су дефинисани планом рада и развоја ЈПЕПС и ЗПП!ЈП 'Е'ПС, како би се обезбедила усаглашемост планираних средстава за јавнеи друге набавке са приоритетним планираним активностима у извршавању плановаразвоја, инвестиција, .одржавања и ремонта;
2) да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета набавкеодговарају потребама ЈП ЕПС;
3) да ли је процењана вредност предмета набавке одговарајуfiа, имајуfiи у видутехничке спецификације, неопходне количине и стање на тржишту (цена и остали условинабавке); ~
4) да ли мабавка има за последицу стварање додатних трошкова; колика је висинаи каква је природа тих трошкова и да ли је као таква исплатива;5) да ли постоје друга мoryFia решења за задовољавање исте потребе и које супредности и недостаци тих решења у односу на постојеће;6) стање на залихама, односно праТiење и анализа показатеља у вези сапотрошњом добара (дневно, месечно, квартално, годишње и сл);~
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7) прикупљање и анализа постојећих информација и база података о
добављачима, закљученим уговорима/оквирним споразумима и извршењу
уговора/оквирних споразума;
8) праfiење :и поређење трошкова одржавања и коришfiења постојеТiе опреме у
односу на трошкове нове опреме, исплативост инвестиције, исплативост ремонта
nocтojefie опреме и сл;
9) трошкови животног циклуса предмета јавне набавке (трошак набавке, трошкови
употребе и одржавања, као и трошкови одлагања након употребе);
10) ризици и трошкови у случају неспровоfјења посТупка набавке, као и трошкови
алтернативних решења;

Начин иоказивања потреба, провера исказаних потреба и утврђивање стварних
потреба предмета .набавке

Члан б.

Организациона целина за набавке "у Управи ЈП ЕПС задужена за припрему Плана
јавних набавки, као носилац планирања, доставља Извршним директорима и надлежним
секторима Предлагача набавке ,у Управи ЈП ЕПС захтев за покретање израде предлога
Плана јавних набавки (у електронском облику) са Радним упутством за израду Плана
јавних набавки као и пратеТiим обрасцима неопходним за израду Плана јавних набавки.

Обрасци садрже све податке који су Организационој целини за набавке у Управи
ЈП ЕПС неохподНи да би се сачинио План јавних набавки, у складу са Законом и осталим
потребним подацима за процес планирања, спровођења и извршења Плана набавки.

Обрасци из става 1. овог члана моry бити заједнички — општи за све предмете
набавки, а могу се одредити и лосебни обрасци сходно конкретном предмету и врсти
набавке.

Члан 7.

Поступак планирања, односно исказивања потреба за одређеним набавкама,
Предлагач набавке у организационим целинама у Управи ЈП ЕПС/огранку/техничком
центру започиње утврђивањем стварних потреба за одређеним набавкама, које су
небпходне за обављање редовних делатности из делокруга рада организационе целине,
у складу са утврfјеним планским циљевима ЈП ЕПС.

Предлагач набавке сагледава потребе за набавком добара, услуга и радова у току
припреме Сепаратних планова за израду ЗПП ЈП ЕПС, на нивоу организационе целине
којом руководи, при чему:

1) Утврfјује стање уговорених односно иэведених радова; испоручених добара
односно пружених услуга

2) Утврfјује неопходносТ нових, додатних, допунских или вишкова радова;
3) Утврђује стање на заЛихама, прати и анализира показатеље у вези

са потрошњом добара (дневно, месечно, квартално, годишње и сл);
4) Прикупља и анализира информације из база података о добављачима и

закљученим уговорима и извршењу уговора о набавкама;
5) Прикупља и анализира информације из база података о покренутим а

неокончаним поступцима .набавки из плана јавних набавки из претходне године и
чија реализација утиче на исказане потребе у плану набавки за наредни плански
период;

6) 'Води рачуна да исказане потребе које се моry испунити из плана јавних набавки
из претходне године, не исказују у следеFiем планском периоду у плану јавних
набавки, како не би дошдо до дуплирања набавки кроз различите планове а за
исту потребу

7) Прати и пореди трошкове одржавања и коришfiења постојеfiе опреме у односу на
трошкове нове опреме, исплативост инвестиције, исплативост одржавања
постојеfiе опреме;

1
Г
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8) Процењује трошкове животног циклуоа предмета набавке (трошак набавке,трошкове употребе и одржавања, као и трошкове одлагања након употребе);9) УтврFјује ризике и трошкове у случају неспровођења поступка набавке, као итрошкове алтернативних решења;
10) Утврђује да ли је истекао рок употребе постојеfiих добара у ситуацији када сепредлаже набавка нових добара ради вамене постојеFiих.

Члан 8.

Потребе за набавком сагледавају се, по правилу, за дужи временски период одгодину ,дана у случајевима набавки од стратешког значаја, развојних истраживања ипројектовања, као и у посту,пцима јавних набавки чији је циљ закључење оквирногспоразума.
Приликом давања п,редлога за припрему Сепаратних планова, из члана7 став 2.овог правилника, Предлагач набавке води рачуна о вишегодишњим набавкама, које сууговорене~ у претходном периоду, а реализују се у календарским годинама за које седоноси ЗПП ЈП ЕПС и календарској години за коју се доноси План набавки.У оквиру сагледавања потреба за набавком добара, услуга и радова у токуприпреме ;Сепаратних планова из члана 7. став 2. овог ПравиЛника, Предлагач набавкеобједињује потребе за набавкама истоврсних и истородних добара, усЛуга и радоваорганизационих целина којима руководи, опредељује процењену вредност набавки поврстама и тако обједињене предлоге доставља непосредно претпостављеном.Позиције Плана јавних набавки се припремају на основу п,ретходно усвојенихСепаратних планова и подлога на основу којих су Сепаратни планови припремљени.Позиције ',Плама јавних набавки проверава Организациона целина за набавке иОрганизациона целина за економске послове у Управи ЈП ЕПС.Пр'оверу да ли су исказане потребе организационих целина за -набавкама попозицијама у складу са критеријумима за плани,рање набавки врши Организационацелина за набавке у Управи ЈП ЕПС, као носилац планирања.Након извршене провере позиција Плана јавних набавки и њихове усклаfјеностиса критеријумима за планирање набавки, Организациона целина за набавке у Управи ЈПЕПС обавештава надЛежну организациону целину у Управи ЈП 'ЕПС, Предлагача набавкео уоченим неслагањима, а која писаним путем обавештава организациону целину уУправи ЈПI ЕПС/Огранку/Техничком центру која је предложила набавку, ради корекције.Извршена корекција позиције у Плану јавних набавки се доставља извршнимдиректорима у чијем су ,делокругу рада послови на које се набавка односи, наразматрање.

Члан 9.
%

У току разматрања достављених позиција Плана јавних набавки, извршнидиректори ~у чијем су делокругу рада послови на које се набавке односе, могу да извршеодговарају~iе измене. Након разматрања позиција Плана јавних набавки, извршнидиректори , за набавке из делокруга рада за који су задужени и руководиоциорганизационих целина који су непосредно одговорни дирекТору ЈП ЕПС, дају предлогкорекције позиција Плана јавних набавки или сагласност, а имајуfiи у виду донетеСепаратнејпланове.

Члан 10.~
За сваку предложену позицију Плана јавних набавки, директор ЈП ЕПС, извршнидиректор у чијем делокруry рада су послови финансија и руководилац Организационецелине за набавке у Управи ЈП ЕПС, применом критеријума процењене вредностинабавке и значаја предметне набавке за несметано обављање делатности ЈП ЕПС, дајусагласност на врсту поступка и одреfјују одговорна лица за покретање и спровоFјењепоступка лредметне набавке.
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Организациона целина за набавке у Управи ЈП ЕПС обједињује позиције из члана
9. овог правилника у Нацрт Плана јавних набавки, у складу са Законом.

Члан 11.

Радно упутство из члана б. став 1. овог 'Правилника се израђује у складу са
усвојеним Планом рада и развоја ЈП ЕПС и ЗПП ЈП ЕПС и садржи критеријуме и мерила
за утврТјивање и исказивање потреба за набавкама, као и оцену оправданости исказаних
потреба и процену вредности набавки.

Fадним упутством се одреFјују полазни елементи за планирање потреба који се
базирају на подацима о:извршеним набавкама, стању заЛиха и очекиваним променама у
извршењу појединих пословних активности у складу са развојним циљевима, .као и
релевантми подаци у вези са пројекцијом макроекономских и других релевантних
тржии:шних кретања у лланској години.

Fадним упутством се обезбеђује једнообразно поступање приликом исказивања
потреба за набавком одређених добара, усЛуга и радова и одреfјује, у зависности од
предмета набавке, која организациона целина је задужена за исказивање потреба.

Члан 12.

По добијању сагласности од стране Извршног директора да су предлози планова
коначни, Организациона целина за набавке у Управи ЈП ЕПС изpafjyje предлог Плана
јавних набавки и исти доставља Организационој целини за економске послове у Управи
ЈП ЕПС на проверу и ради давања сагласности. 'Након тога, Предлог Плана јавних
набавки доставља се Организационој целини за унутрашњу ,контролу ради п.ровере из
њеног делокруга рада.

Организациона целина за набавке у Управи ЈП ЕПС израђује коначан предлог
Плана јавних набавки и исти уз предлог ИзврШног директора за посЛове финаноија
доставља директору ЈП ЕПС на уевајање.

Начин одређивања предмета набавке и техничких спецификација предмета набавке

Члан 13.

Предмет набавке су добра, услуге или радови који су одређени у складу са
Законом и Општим речником набавки.

Члан 14.

Техничким спецификацијама, које представљају техничке захтеве који су обавезни
и саставни део конкурсне документације, предмет набавке се одређује у складу са
Законом, Општим речником набавки и критеријумима за планирањв набавки, тако да се
предмет набавке опише на једноставан, јасан, објективан, разумљив и логично
структуиран начин.

Начин одређивања процењене вредности предмета јавне набавке

Члан 15.

Процењену вредност предмета јавне набавке одређује Предлагач набавке у
складу са техничким спецификацијама утврFјеног предмета набавке и утврFјеним
количинама, а као резултат претходног искуства у набавци конкретног предмета набавке
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и спроведеног истраживања тржишта, како у процесу планирања, тако и непосредно препокретања посТупка јавне набавке.
Подаци из Плана јавних набавки који се односе на процењену вредност предметајавне набавке представљају пословну тајну у складу са општим актом којим је уреFјенапословна тајна у ЈП ЕПС.
Директор ЈП ЕПС, односно финансијски директор огранка, за набавке које сеспроводе у огранку, може на предлог Предлагача набавке, одлуком о спровоFјењупоступка одлучити да се процењена вредност појединачне јавне набавке јавмо објави,када за то 1постоји оправдан интерес.

Начин одређивања резервисане јавне набавке

Члан 16.

Предлагач набавке, као резултат истраживања тржишта сваког предмета набавке,може да предложи, ако је оправдано (мoryFie или објективно) да ЈП ЕПС резервише правоучешћа у поступку јавне набавке за одређене привредне субјекТе или да предвиди да се_ уговор о јавној набавци извршава у оквиру програма заштитног запошљавања.Организациона целина за набавке у Управи ЈП ЕПС, у поступку припреме предлога, Плана јавних набавки, може да преиспита оправданост предлога из става 1. овог члана,те у случају усвајања истог, подаци fie бити садржани у Плану јавних набавки и уЕлектронској апликацији.~
Начин одр~еfјивања техника и инструмената у поступцима јавних набавки

{ Члан 17.

П,редлагач набавке може да предложи технике и инструменте у поступцима јавнихнабавки и ~ то: закључење оквирног епоразума, систем динамичне набавке, системквалификације, електронску лицитацију, електронске каталоге.Организациона целина за набавке, до тренутка покретања поступка, одређује дали fie се и које технике и инструменти користиТи у конкретном поступку јавне набавке.
Начин одрl ђивања посебних ,режима јавних набавки ~

Члан 18.i
Ако су предмет набавке ,друштвене и друге посебне усЛуге наведене у Прилогу 7.Закона, податак о посебном режиму ових набавки ћe бити садржан у Плану јавних набавкии у Електро,нској апликацији.
Предлагач набавке може да, у складу са чланом 76. Закона, резервише правоучешhа у поступцима јавних набавки за доделу уговора о јавној набавци здравственихуслуга, услуге еоцијалне заштиТе и услуге у области куЛтуре.Орга'низациона целина за набавке у Управи ЈП ЕПС, у поступку припреме предлогаПлана јавних набавки, може да преиспита оправданост предлога из става 1. овог члана,те у случају усвајања истог, подаци Fie бити садржани у Плану јавних набавки и уЕлектронској апликацији.

Начин одреFјивања заједничке јавне набавке

Члан 19.

Предлагач набавке може да предложи да ЈП ЕПС, у складу са чланом 80. Закона,спроведе заједничку набавку.
Организациона целина за набавке у Управи ЈП ЕПС, у поступку припреме предлогаПлана јавних набавки, може ,да преиспита оправданост предлога из става 1. овог члана,
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те у случају усвајања истог, податак о заједничком спровођењу набавке са одређеним
правним лицем, ћe бити садржан у Плану јавних набавки и у Електронској апликацији.

Начин испитивања и истраживања тржишта предмета набавке

Члан 20.

У поступку исказивања потреба за набавком, запослени у организационој целини
којом руководи Предлагач набавке задужен за обављање послова за чије потребе се
предлаже набавка, испитују и истражују тржиште сваког појединачног предмета набавке,
и то тако што испитују степен развијености тржишта, y, nopefjyjy цене више потенцијалних
понуfјача, ,прате •квалитет, период гаранције, начин и трошкове одржавања, рокове
испоруке, прописе и стандарде, могуFiности на тржишту за задовољавање потреба ЈП
ЕПС на другачији начин и др.

Испитивање и истраживање тржишта врши се на неки од следећих начина:
- испитивањем претходних искустава у набавци предмета набавке (постојеће

информације и базе података о добављачима и уговорима);
- истраживањем путем интернета (ценовници понуђача, Портал јавних набавки,

сајтови других наручилаца, сајтови надлежних институција за објаву
релевантних информација о тржишним кретањима);

- испитивање искустава других наручилаца;
сакупљање података (анкете, упитници и сЛ.)

- на други погодан начин, имајуfiи у виду сваки предмет набавке појединачно, на
објективан и систематичан начин, посебно водеfiи рачуна о начелу једнакости
понуђача.

Начин обједињивања истоврсних добра, усЛуга и радова у јединствени поступак

Члан 21.

Организациона целина за набавке у Управи ЈП ЕПС, након сагЛедавања исказаних
потреба за набавкама, утврђује укупну процењену вредност истоврсних набавки за ЈП
ЕПС.

Организациона целина за набавке у Управи .ЈП ЕПС у сарадњи са Предлагачем
набавке одређује врсту поступка за сваки предмет јавне набавке, у складу са укупном
процењеном вредношFiу истоврсних набавки, у складу са одредбама Закона.

У складу са претходно одређеном врстом поступка, Организациона целина за
набавке у Управи ЈП ЕПС обједињује истоврсна добра, услуге и радове у јединствени
поступак, где год је то сврсисходно, имајуfiи у виду рокове у којима набавке треба
спровести, објективне рокове за припрему и достављање понуда, прописане рокове за
захтев за заштиту права и динамику извршења уговора и nnaFiaњa водеТiи рачуна да
динамика спровоТјења, израда техничких спецификација и начин закључења уговора не
угрози обављање делатности организационих целина.

•Начин одређивања периода на који се уговор о јавној набавци закључује

Члан 22.

Предлагач набавке предлаже време на које се уговор о јавној набавци закључује,
а ако се уговор закључује на период до испуњења уговорних обавеза, предлаже рок за
испоруку добара/пружање услуга/извоfјење ,радова, полазеfiи од предмета јавне набавке,
критеријума за планирање јавних набавки и потреба ЈП ЕПС, у складу са важеfiим
прописима, уважавајуFiи начела прописана Законом, а посебно начела економичности
и ефикасности.
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Начин одреТјивања оквирног времена покретања поступка јавне набавке~
Члан 23.

Предлагач набавке одређује оквирно време покретања .поступака јавне набавке у
Плану јавних набавки, односно квартале у којима fie бити покренут поступак, у складу са
претходно дефинисаним оквирним датумима предвиFјеним за закључење уговора на
основу ис;казане потребе Предлагача набавке, а имајуТiи у виду врсту поступка јавненабавке кiоји се спроводи за сваки предмет набавке, објективне рокове за припрему идостављање понуда, као и прописане рокове за захтев за заштиту права.

Израда и доношење 'Плана јавних набавкиI ~
Члам 24.

Активности у изради Плана јавних набавки и рокови у којима се активносТипредузимају су сЛедеfiи:
— до 16. септембра текуће године Организациона целина за набавке у Управи ЈПЕПС, израђује и доставља Радно упутство за планирање набавки најшириморганизационим целинама у Управи ЈП ЕПС са стандардизованим обрасцима -итабелаnла за исказивање потреба и обавеШтава их о року за достављање податакао јавним набавкама које је потребно спровести. Најши,ра организациона целина уУправи ЈП ЕПС прослеђује Радно упутство за пЛанирање ,са обрасцимаорганизационим целинама огранака и техничких центара у оквиру делокруга рада'који обавља;

— до 26. октобра текуТiе године Предлагач набавке у оквиру организационе целинекојом руководи утврТјује и исказује потребе за набавкама које је потребноспровести и предлог доставља организационој целини за економско-финансијекепослове огранка, односно техничког центра, ради провере усклаfјености сапозицијама из финансијског плана. Предлагач набавке доставља коначан предлогса исказаним потребама најширој организационој целини у Управи ,ЈП' ЕПС уоквиру делокруга рада који обавља. Лредлог обавезно садржи опис предмета•набавке, 'коЛичине, процену вредности набавке, као и обраэложења која су одзначаја за оцену оправданости, п,роцену приоритета набавке, као и одреfјивањеврсте поступка јавне набавке, односно основа за изузеFiе од примене Закона;~

— до 20. октобра текуflе године најшира организациона целина у Управи ЈП ЕПСпроверава усклаfјеност исказаних потреба са планским документима, обједињујеиск'азане потребе огранака, техничких цемтара са потребама организационецелине у Управи ЈП ЕПС и сачињава јединствен предлог у оквиру делокруга радакоји обавља и доставља Организационој целини за набавке у Управи ЈП ЕПС;

— до 20. новембра TeкyFie године Организациона целина за набавке у Управи ЈПЕПС проверава исказане потребе (врши формалну, рачунску и логичку контролупредложених предмета набавки, процењених вредности, врсте поотупака,приоритета набавки, као и других података неопкодних за израду Плана на'бавки).Након контроле и усаглашавања, предлози планова набавки достављају се свакојорганизационој целини у оквиру Управе ЈП 'ЕПС и извршним директорима иэњиховог делокруга рада на коначну сагласност;

— до 01. децембра текуfiе године Извршни директори обавештавајуОрганизациону целину за набавке у Управи ЈП ЕПС о евентуалним променама икорекцијама, односно дају сагласност на коначан предлог Плана јавних набавки уоквиру делокруга свога рада; ;
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- до 08. децембра текуfiе године по добијању сагласности од стране извршних
директора да су предлози планова у оквиру њиховог делокруга рада коначни,
Организациона целина за набавке у Управи .ЈП ЕПС израђује Предлог Плана
јавних набавки и исти доставља Организационој целини за економске послове у
Управи ЈП ЕПС на проверу усклаFјености са 3ПП ЈП ЕПС;

- до 16. децембра текуfiе године Организациона целина за економске послове у
Управи ЈП ЕПС након контроле и усаглашавања расположивости и намене
финансијских средстава предвиђених у Предлогу Плана јавних набавки са
финансијским средствима предвиFјеним 3ПП ЈП ЕПС даје сагласност на Предлог
Плана јавних набавки и исти доставља Организационој целини за набавке у
Управи ЈП ЕПС која тако усагЛашен 'Предлог Плана јавних набавки ;доставља
Организационој целини за унутрашњу контролу;

- до 21. децембра текуfiе године Организациона целина за унутрашњу контролу
размаТра усклађеност исказаних потреба у Предлогу Плана јавних набавки са
планским документима и одобреним пројектима и процењује оправданост
исказаних потреба. Уколико процени да је :потребно, затражиFiе додатна
објашњења, образложења, допуне и измене.достављеног Предлога Плана јавних
набавки;

- до 25. децембра текуfiе године Организациона целина за набавке у Управи ЈП
ЕПG коригује Предлог Плана јавних набавки у складу са препорукама
Организационе целине за унутрашњу контролу, сачињава коначан Предлог Плана
јавних набавки и након добијања сагласмости Извршног директора за послове
финанеија доставља директору ЈП ЕПС iради доношења одлуке о уавајању Плана
јавних набавки.

Члан 25.

Директор ЈП 'ЕПС доноои одлуку д усвајању Плана јавних набавки до истека
календарске године за наредну годину, у складу са усвојеним ЗПП ЈП ЕПС и његовим
сепаратним плановима, на који је оснивач дао сагласност

Члан 26.

ПЛан јавних набавки Организациона целина за набавке у Управи ЈП ЕПС објављује
на Порталу јавних набавки и на профилу наручиоца на својој интернет страници у року
од десет дана од дана доношења, и истовремено доставља Организационој целини за
унутрашњу контролу План јавних набавки, а Предлагачу набавке део Плана јавних
набавки који се односи на организациону целину којом руководи.

Извршним директорима доставља се део Плана јавних набавки, из њиховог
делокруга ,рада.

Након усвајања Плана јавних набавки исти се доставља на учитавање у
'Електронску апликацију.

Члан 27.

Измене и допуне Плана јавних набавки се иницирају од стране 'Предлагача
набавке према указаним потребама и у даљем поступку се спроводе на начин који је овим
правилником прописан за израду Плана јавних набавки.

За потребе измене и допуне Плана јавних набавки, Организациона целина за
набавке у Управи ЈП ЕПС доставља Предлагачу набавке Радно упутство за измену и

,допуну Плана јавних набавки са пратеfiим обрасцима.
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Изменама и допунама Плана јавних набавки не могу се мењати подаци онабавкама које су у поступку спровоfјења .
Организациона целина за набавке у Управи ЈП ЕПС објављује измене и допунеПлана јавних набавки на Порталу јавних набавки и на профилу наручиоца на интернетстраници ЈП ЕПС у року од десет дана од дана доношења.
Након усвојене измене и допуне Плана јавних набавки иста се доставља научитавање у Електронску апликацију.i

1V Достављање, пријем писмена и Комуникација у поступцима јавних набавки

Члан 28.- 1
; ЈП ,ЕПС и привредни субјекти у поступку јавне набавке комуникацију врше пу-reмi Портала јавних набавки, у складу са Закономи инТерним актима ЈП ЕПС.~

Fуководилац Сектора за информационо комуникационе технологије у Управи ЈП! ЕПС, у складу са инструкцијама руководиоца Сектор за набавке и комерцијалне пословеу Управи iП ЕПС и руководиоца Огранка 'ЕПС снабдевање, у име и зарачун ЈП ЕПС,региструје' ЈП ЕПС у својству наручиоца и у својству понуfјача на Порталу јавних набавки,чиме стиче улогу администратора, који отвара корисничке налоге и додељује одговрајуfiеулоге запосленима који обављају послове у вези са јавним набавкама, који у име и за'рачун ЈП ЕПС користе Портал јавних набавки,
Администратор врши и одговарајуfiе измене и допуне података о ЈП ЕПС, као и озапосленима и'.њиховим улогама.
Зап'ослени из става2. овог члана су одговрни за поступање у име и за рачун .ЈПЕПС на Лорталу јавних набавки у свему у складу са одредбама Закона, подзаконскихаката, интерних аката и процедураинтегрисаног система менаџмента у ЈП ЕПС .

~

-,

-'\

Члан 29.

Понуде се, по правилу,лредају преко Портала јавних набавки.Достављање, пријем, евидентирање и поступање са документима и узорцима (удаљвм тексту: пошиљка) у веэи са поступкоејавне набавке и извршавањем пословајавних набавки који се не спроводе путем Портала јавних набавки, обавља се уПисарници; ЈП ЕПС, као и електронском поштом или кроз електронске апликације, ускладу са актом којим се уређује канцеларијско и архивско пословање у ЈП ЕПС.У Писарници ЈП ЕПС пошиљку прима запослени задужен за пријем поште у складус распоредом радног времена.
Примљена пошиљка заводи се у деловодну књиry истог дана кад је примљена, поддатумом под којим је примљена и одмах се доставља у рад.Примљени делови понуде у поступку јавне набавке, измене и допуне деловапонуда, опозиви делова понуда, заводе се тако што се на затворени коверат атављаштамбиљ sa јавне набавке у који се уписује број јавне набавке, датум пријема, времепријема на'Писарници (час и минут).
Подносиоцу дела понуде у 'Писарници ЈП ЕПС издаје се потврда о пријему делапонуде са идентичним подацима као и на коверти - регистратору - пакету.Уколико запослени из става 2. овог чЛана утврди неправилности приликом пријемадела понуде, нпр. део понуде није оэначен као део понуде па је отворен, достављена јеотворена или owreFieнa коверта и сл, дужан је да о томе сачини белешку и достави јесекретару Комисије.
Примљене делове понуде, у затвореним ковертама, писарница чува на посебномместу, до истека рока за подношење понуда за одреfјени поступак јавне набавке, кадасве делове понуда који су пристити до истека рока за подношење понуда, предајеПредседмику / Секретару Комисије.
Писарница ЈП ЕПС је обавезна да прими и делове понуде пристигле по истеку роказа подношење понуда.~
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О примљеном делу понуде након истека рока за подношење понуда Писарница ЈП
ЕПС одмах обавештава Председника Комисије за п_редметну јавну набавку.

Пријем делова понуда из Писарнице ЈП ЕПС од стране Председника, односно
Секретара комисије, потврFјује се потписом Председника односно Секретара Комисије, у
посебној евиденцији о примљеним деловима понудама.

Запослени у Писарници ,ЈП ЕПС, Организационој целини за набавке, као и сви
запослени који су имали увид у податке о достављеним деловима понудама, дужни су да
чувају као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуFјача, подносилаца пријава,
као и податке о поднетим деловима понуда, односно пријава, .до отварања понуда,
односно пријава.

Одредбе овог члана у вези са деловима понуде сходно се примењују на пријаве
у поступку јавне набавке.

Члан 30.

Електронска пошта у веи :са поатупком јавне набавке, .доставља се на
електронске адресе контакт особа које ;су одређене за пријем поште, у електронском
обЛику, у складу са законом, и. конкурсном документацијом.

Ако се при пријему, прегледу или отварању електронске поште утврде
неправилности или други разлози који онемогуТiавају поступање по овој пошти (нпр.
недостатак основних података за идентификацију пошиљаоца — имена и презимена или
вдресе, немогуfiност приступа садржају поруке, формат поруке који није подржан , подаци
који недостају .и сл.), пошта се преко имејл налога вpaFia пошиљаоцу, уз навођење
разлога в,раfiања.

Запослени из става 1. овог члана је дужан да Писарници ЈП 'ЕПС без одлагања
достави, ради завођења, битну електронску пошту коју је непосредно примио од треfiих
лица, а која садржи документа којима се у организационој целини у којој обавља посЛове
радног места покреће, допуњава, мења, прекида или завршава нека службена радња,
односно пословна активност у поступку јавне набавке.

Потврда пријема електронске поштејесте електронским путем достављен одговор
на захтев о потврди пријема електронске поште.

Члан 31.

Сва документа у поступку јавне набавке потписује ,директор ЈП ЕПС, односно
запослени по овлашћењу директора ЈП ЕПС, у складу са правима и обавезама из уговора
о раду, а парафира руководилац Организационе целине за набавке и запослени који је
задужен за предметну набавку, изузев докумената које у складу са одредбама Закона
потписује Комисија.

Дијалог са потенцијалним понуђачима ради истраживања тржишта

Члан 32.

Fуководилац Организационе целине за набавке у,  Управи ЈП ЕПС може да
организује дијалог са потенцијалним понуђачима у циљу истраживања тржишта за добра,
услуге и радове, који се у ЈП ЕПС набављају у лосТупцима јавних набавки.
Дијалог се организује на начин да се обезбеди поштовање начела јавних набавки, а
посебно конкуренције, једнакости .понуђача и транспарентности поступка јавне набавке.

Дијалог се организује у следеfiим сЛучајевима:
Предлагач набавке, по смерницама ,руководиоца Организационе целине за
набавке у Управи ЈП ЕПС, пре дефинисања потреба и исказивања позиција у
предлог Плана јавних набавки,
пре доношења одлуке о спровоFјењу поступка, за чије спровоFјење је потребно
додатно истраживање тржишта и прукупљање података о специфичним
карактеристикама и кретањима на тржишту за добра, услуге и радове, са циљем

г
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да се на одговарајуfiи начин припреме документација и техничке спецификације,
које омогуfiавају потенцијалним понуFјачима да сачине прихватљиве понуде, као и
да .ЈП ЕПС на најефикаснији начин прибави добра, услуге или радове
одговарајуFiег квалитета, имајуFiи у виду сврху, намену и вредностјавне набавке;
пре доношења одлуке о спровоТјењу поступка, којим се поново покреће поступак
јавне набавке велике процењене вредности, односно великог значаја за
пословање ЈП ЕПС, за којује у претходном поступку поднет неочекивано мали број
понуда, или су понуде биле неодговарајуће односно неприхватљиве, ради
упознавања потемцијалних понуFјача са предметом најављене набавке и оквирним
роковима за спровоТјење поступка;

- уколико се процени да је оправдано јавно представљање годишњих планова јавних
набавки, којима су планиране набавке велике вредности од посебног значаја за
нееметан рад и посЛовање ЈП ЕПС.
Дијалог, се организује као отворени информативни састанак, којем могуприсуствовати;сва заинтересована лица или више посебних састанака са потенцијалнимпонуrјачиппа, на начин да се позив јавно објави на профилу наручиоца на интернетстраници 'i.ЈП ЕПС, и пошаље позив путем поште или електронским путем, са унапредутврi7еним дневним редом.
Запиеник о одржаном дијалогу се обавезно сачињава и доставља свим учесницимау дијалогу
Предлагач набавке може предложити организовање дијалога и том приликомпружити неопходне податке и информације и •стручну помоfl од значаја за одржавањедијалога. ;
Руковод'илац Организационе целине за набавке у Управи ЈП ЕПС извештај оспроведеним дијалозима, уз који се прилаже и записник о одржаном дијалогу дужан је да,квартално достави директору ЈП ЕПС и извршном директору за послове финансија, а попотреби и јизвршном директору у чијој је мадлежности предметна набавка.ЈП ЕПС користи информације добијене од потенцијалних понуfјача за израдутехничких спецификација тако да, полазеFiи од својих потреба, обухвати најновијекаракТеристике производа или услуга које се нуде тренутно на тржишту, при чему водирачуна да iовиме не фаворизује ниједног од понуFјача.
Један од могуFiих начина испитивања тржишта јесте и слање упитникапотенцијалним понуFјачима којим би била обухваFiена сва релевантна питања, прекоинтернет Iтранице ЈП ЕПС, односно путем електронеке поште.

V Спровођење поступка јавне набавке

Начини спровођења поступка јавне набавке

Члан 33.

Директор ЈП ЕПС, 'Извршни директор за послове финансија, Извршни директор учијем су делокругу рада послови из предметне набавке и Fуководилац Организационецелиме за'набавке у ЈП ЕПС, у зависности од процењене вредности јавне набавке изначаја предмета јавне .набавке за обављање делатности ЈП ЕПС, одређују начинспровођења поступка јавне набавке и то:

1 авна набавка за ко п е лог по носи П едлагач набавке ог анк , инанси ски> ~ , ~у ри д р у р уф iдиректор огранка доноси одлуку о спровоfјењу поступка, обавештење о признавањуквалификација, одлуку о искључењу кандидата/ одлуку о искључењу понуfјача издаљег тока преговора/ одлуку о додели уговора7 о закључењу оквирног споразума,одлуку о обустави поступка, и закључује уговор о јавној набавци/оквирни споразум,као и анексе истих и издаје наруџбенице;

2) јавна набавка за коју предлог подноси директор управе огранка, извршни директор запослове финансија доноси одлуку о спровођењу поступка, а директор ЈП ЕПС доноси
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обавештење о признавању квалификација, одлуку о искључењу кандидата/ одлуку о
искључењу понуђача из даљег тока преговора/ одлуку о додели уговора/ о закључењу
оквирног споразума, одлуку •о обустави поступка, и закључује уговор о јавној
набавци/оквирни споразум, као и анексе истих и издаје наруцбенице;

3) јавна набавка за коју предлог подноси Предлагач набавке у техничком центру, односно
Предлагач набавке у Управи ЈП ЕПС за потребе техничког центра, извршни директор
за финансије доноси одлуку о спровођењу поступка, а директор ЈП ЕПС доноси
обавештење о признавању квалификација, одлуку о искључењу кандидата/ одлуку о
искључењу понуfјача из даљег тока преговора/ одлуку о додели уговора/ о закључењу
оквирног споразума, одлуку о обустави поступка, и закључује уговор о јавној
набавци/оквирни споразум, као и анексе истих и издаје наруцбенице;

4) јавна набавка за које предлог подноси Предлагач набавке у Управи ЈП ЕПС, извршни
директор за послове финанаија, доноси одлуку о спровођењу поступка, а директор ЈП
ЕПС ,доноси обавештење о признавању квалификација, одлуку о искључењу
кандидата/ одлуку о искључењу понуђача из даљег тока преговора/ одлуку о додели
уговора/ о закључењу окви,рног споразума, одлуку о обустави поступка, односно
одлуку о измени уговора/оквирног споразума и закључује угово.р о јавној
набавци/оквирни споразум, као и анексе истих и издаје наруцбенице;

Одлуку о измени уговора/оквирног споразума потписаног од стране директор ЈП
ЕПС доноси руководилац Организационе целине за набавке у Управи ЈП ЕПС, а Одлуку
о измени уговора/оквирног споразума потписаног од стране финансијског директора
огранка доноси руководилац О.рганизационе целине за набавке огранка.

Fуководилац Организационе целине за набавке у Управи ЈП ЕПС одреFјује да ли
Tie мабавку спроводити Организациона целина за набавке у Управи ЈП ЕПС или
Организациона целина за набавке у Огранку.

Ру, ководилац Организационе целине за набавке у Управи ЈП ЕПС, •након
доношења Плана јавних набавки, обавештава Предлагача набавке о одреFјеном начину
спровођења набавке и Организационој целини за набавке задуженој за спровођење
поступка.

Предлог за покретање поступка јавне набавке

Члан 34.
Организацина целина за набавке може, на предлог Предлагача набавке или

самостално, да након усвајања'Плана јавних набавки, односно након усвајања измена
плана јавних набавки, пошаље на објављивање периодично индикативно обавештење.

Предлагач набавке одреТјен Планом јавних набавки, у року за покретање поступка
који је одреТјен Планом јавних набавки, кроз Електронску апликацију подноси захтев за
покретање набавке руководиоцу Организационе целине за набавке, који, након провере
усклаfјености података са подацима из Плана јавних набавки, креира и покреће оверу
Предлога за покретање поступка набавке кроэ ЕлекТронску апликацију, на једном од
образаца у зависности од начина спровођења поступка јавне набавке утврђеног чланом
33. овог правилника.

Захтев мора да садржи Іи образложење процењене вредности предмета јавне
набавке у тренутку подношења захтева за набавку.

Ако је процењена вредмост •предмета јавне набавке једнака или веfiа од износа
европоких прагова и ако је набавка подељена на партије, захтев мора да садржи и
податак да ли понуде могу да се поднесу за једну, више или за све партије и податак да
ли се ограничава број партија које могу да се доделе једном понуђачу.

Ако је процењена вредносТ предмета јавне набавке једнака или веfiа од износа
европских прагова и ако јавна набавка није подељена на партије, захтев мора да садржи
и образложење неприкладности обликовања предмета јавне набавке у више партија.

Предлагач набавке уз захтев за покретање поступка јавне набавке, кроз
електронску апликацију доставља Организационој целини за набавке као посебан
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документ ~ образложење основаности за примену преговарачког ;поступка безобјављивања јавног позива и потребне доказе, уколико сматра да су испуњени Законом;прописани услови за покретање ове врсте поступка.
Организациона целина за набавке сачињава коначан текст образложења и списакпотребник доказа, на основу којих се очекује позитиван став Канцеларије за јавне набавкео основаности примене преговарачког поступка.
Ако се покреfiе обједињена набавка, на основу захтева евих предлагача, формирасе обједињени предлог или се на основу више предлога формира обједињени налог запокретање набавке.
Уз Предлог за покретање поступка јавне набавке, Предлагач набавке достављаприлоге кбјима се :дефинишу: пројектни задатак, врсте, техничке карактеристике испецификација предмета набавке (квалитет, количима и опис добара, ;радова или услуга,начин спровоFјења контроле •и.обезбеfјивања гаранције квалитета, технички прописи истандардиi који ,се примењују, рок извршења, место :изв,ршења или •испоруке добара,евентуалне додатне усЛуге, одржавање, гарантни рок, могуће разлоге за изiиему уговора),предлоге основа за искључење, критеријума за избор привредмог субјекта и критеријумиза доделу уговора и сл.
Уколико' лоднети захтев садржи недостатке, односно не садржи ове пбтребнеелементе, исти се без одлагања, уз образложење •недостатака, вpafia 'Предлагачунабавке на исправку и допуну, која мора бити учињена у најкраFiем могуFiем •року.Fуководилац Организационе целине за економске послове у Управи ЈП ЕПС зајавне набавке које се спроводе Управе ЈП ЕПС односно •Руководилац организационецелине за;економско-финанеијске послове Огранк за јавне набавке које се спроводе уогранку, у зависности од •опредељеног начина спровоFјења •набавке, у електронскојапликацији потврТјује да су за предложену набавку предвиFјена финансијска средства нанаведеној позицији ЗПП .1П ЕПС.
Предлог за покретање поступка за набавке из члана 33 . став 1. тачка 1.. овогПравилника одобрава директор управе огранка у чијем су делокруry рада послови изпредметне~ набавке (производња, корпоративни, ,фимансијски). 'Предлог за покретање поступка за набавке •из члана 33 . став 1. тач 2. •и 4. овогПравилника одобрава извршни директор у чијем су деЛокругу ,рада су послови изпредметне набавке.
Предлог за покретање поступка за набавке из •члана 33. став 1. тачка З. овогправилника одобрава извршни директор у чијем су делокругу рада послови из предметненабавке. ~
Одобрени предлог за покретање набавке се кроэ електронску апликацијудоставља Организационој целини за набавке у Управи ЈП Е'ПС, •односно Оргамизационбјцелини за набавке огранка.

Члан 35.

•Предлагач •набавке прати рокове утврђене у Плану јавмих набавки и ако недостави предлог за покретање поступка у складу са Планом јавних набавки дужан је даFуководиоцу организационе целине за набавке достави обавештење да ли се помера рокза покретање поступка планиране набавке или се одустаје од планиране набавке.•Предлагач набавке у предлогу за покретање поступка јавне набавке предлаже ичлана/чланове комисије за јавну набавку који •he у овојству представника техничког делакомисије бити одговорни за питања •из области из које је предмет јавне набавке.
Начин поступања •по одобреном предлоry за покретање поступка јавне набавке

` Члан 36.

На основу одобреног предлога, Органиэациона целина за набавке, формира налогза покретање набавке који садржи и податке о Председнику и Секретару Комисије запредметну набавку •из •ОЦН.

~
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Председник Комисије кроз електронску апликацију добија задатак и без одлагања
сачињава предлогддлуке о спровоfјењу поступка јавне набавке, која садржи све потребне
елементе прописане Законом и овим правилником.

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке даје се на једном од образаца у
зависности од начина спровођења поступка јавне набавке утврfјеног чланом 33. овог
правилника.

Парафом на одлуку из става 2. овог члана руководилац Организационе целине за
набавке потврТјује да је документ прошао одговарајуТiу контролу.

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке се доставгба директору ЈП ЕПС,
односно запосленом по овлашћењу дирекТора ЈП ЕПС, ради доношења.

Када је предмет јавне набавке подељен у па,ртије, процењена вредност предмета
јавне набавке се одређује по партијама, организациомим јединицама (место трошка) и по
годинама.

Начин именовања чланова 'Комисије, односно запосЛеног који спроводе поступак
јавне набавке

Члам 37.

Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке именује се непаран број чланова,
а најмање три члана комисије из реда запослених у:

- организационој целини за набавке,
- огранизационој целини којом руководи Предлагач набавке,
- организационој целини у.  чијем су делокругу рада послови финанеија, ;

а могу бити именовани и чланови из других о,рганизационих целина уколико за то постоји
објективна потреба.

Радом Комисије координира Председник, односно СекреТар'Комисије у његовом
одсуству, односно у случају спречености,.'Предеедник Комисије, представља
Комисију у извршавању активности на спровоfјењу поступка јавне набавке.
.lедан од чланова 'Комисије се одређује за Секретара Комисије, кога у његовом

одсуству, односно у случају спречености, замењује Председник Комисије.
Одлуком о спровоfјењу поступка може да се, уместо Комисије за јавну набавку,

г~.
именује лице које спроводи поступак јавне набавке, у складу са Законом.

За рад Комисије је довољно yчewfie три члана Комисије, од којих је један
запослени у ОЦн који има стечеНо високо образовање из правне научне области на
студијама другог степена (дипломске академске студије — мастер, специјалистичке ~
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно високо образовање које
је законом изједначено са академским називом мастер на основним студијама у трајању
од најмање четири године или службеник за јавне набавке.

Начин пружања стручне помођи комисији, односно Лицу које спроводе поступак
јавне набавке

Члан 38.

Запослени у ЈП ЕПС дужни су да у оквиру послова и задатака које обављају у
складу са актом о систематизацији послова и задатака у ЈП 'ЕПС пруже стручну помоfi
Комисији.

У случају потребе за стручном помоfiи, Комисија се писаним ,путем обpaFla `
надлежној организационој целини.

Организациона целина од које је затражена стручна помоfi, дужна је да писаним
путем одговори на захтев Комисије, као и учешfiем запосЛених на састанцима Комисије,
у року који је Комисија, одредила, у складу са Законом прописамим роковима за
поступање.

Уколико организациона целина из става 2. овог члана не одговори Комисији и након
поновљеног захтева, ;руководилац Организационе целине за набавке на предлог
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Комисије, доставља ОЦ за људске ресурсе Обавештење о повреди радне обавезе сапредлогом дисциплинске мере против одреТјеног запосленог у екладу са 'Правилником.

Начин поступања у току израде конкурсне документације

Члан 39.

Комисија припрема конкурсну документацију у складу са Законом и подзконскимактом којим се уређује садржина конкурсне документације, поштујући начела јавнихнабавки, тако да понуfјачи могу да припреме одговарају%у и прихватљиву понуду.Комисија је одговорна за припрему конкурсне документације, а чланови Комисијесу одговорни за припрему конкурсне документације у делу за који су стручни, а који је уделокругујрада организационе целине у којој обављају послове радног места.У п;оступку припреме конкурсне документације, правну ваљаност модела уговорао јавној набавци потврђује организациона целина у чијем •су делокругу •рада правнапитања. ~
Комисија, пре слања на објављивање конкурсне документације, исту доставља уЕлектронској апиликацији •према процедури QOP-G-001 руководиоцу •организационецелине за набавке који врши контролу усаглашености исте са Законом, •подзаконскимактима и интерним актима ЈП ЕПС.
Конкурсна документација мора бити потписана од стране Комисије, односноПредседника Комисије и заведена у Писарници ЈП ЕПС најкасније до дана слања наобјављивање огласа о предметној јавној набавци, а након одобравања од странеруководиоiца Сектора за набавке и комерцијалне послове у Управи ЈП ЕПС у Електронскојапиликацији према процедури QOP-G-001.
Члан Комисије, који на 'Порталу јавних набавки има улогу службеника •наручиоцаје одговорiан за ауТентичност уНетих претходно одбрених података и документације наПортал јавних набавки.
Члан 'Комисије, •који на Порталу јавних набавки •има улогу службеника наручиоца,iу складу са Законом, и подзаконским актом којим се ypeFjyje начин слања и објављиванњаогласа ојаiвној набавци, уношењем података путем апликације на Порталујавних набавкиелектронски саставља, креира и шаље на објављивање огласе о јавној набавци настандардним обрасцима, чијаје садржина утврТјена подзаконским актом којим се утврFјујесадржина наведих образаца.
Члан Комисије, који •на Порталу јавних набавки има улогу службеника наручиоца,уносом података о поступку јавне набавке, омогуflава Порталу јавних набавки даформира 4дреfјене обрасце и делове конкурсне документације као што су ,;Критеријумиза квалитаТивни избор привредног субјекта са упутством", „Упутство понуђачима како.дасачине понуду и ,,Образац понуде", а остале делове конкурсне документације, •који се неформирају1 аутоматски на Порталу, члан комисије, који на Порталу има улогу службениканаручиоца~самостално учитава на Портал јавних набавки, један или више документа, сасвог •рачунара, чију садржину узима из претходно одобрене конкурсне документације.У складу •са Законом, подзаконским актом •који регулише начин слања иобјављивања огласа о јавној набавци, Председник, односно секретар Комисије шаље наобјаву •и друге огласе о јавној набавци и другу докуменТацију о набавци на 'Портал јавнихнабавки, на профил Наручиоца, на Портал службених гласила Републике Србије и базапрописа и у Службеном листу Европске уније.~

1
Додатне информације .или •појашњења и измене и допуне конкурсне документације

Члан 40.

Додатне •информације или појашњења у вези са припремом понуде сачињаваКомисија на начин и у роковима предвиђеним Законом, на посебном обрасцу и исте сепре слања на објављивање имплементирају у софтверској апликацији према процедуриQOP-G-001.
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Измене и допуне, односно пречишћеми текст, конкурсне документације, сачињава
Комисија на посебном обрасцу.

Отварање понуда

Претходне припреме
Члан 41.

Председник / Секретар Комисије је обавезан:
- да благовремено и квалитетно изврши све припреме и обезбеди све услове за

несметано и исправно спровоТјење поступка отварања понуда, нпр. да
обезбеди присуство чланова/заменика чланова Комисије, просторију за
отварање понуда са .припремГљеним довољним бројем места за Комисију,
представнике понуFјача, као и за треfiа лица; обезбеди информатичку
подршку и друге техмичке услове;
да примљене делове понуде односно пријаве преузме из'Писа,рнице одмах
након истека рока за подношење понуда односно пријава;

- да у просторији за отварање понуда, одмах након преузимања делова понуда
а пре преузимања понуда са Портала јавних набавки, одржи уводни
припремни састанак на којем Fie чланове/ заменике чланова Комисије
упознати са правилама поступка и на којем fie се договорити о начину рада
Комисије и јединственом наступу.

Члан 42.
Комисија посебно води рачуна:

да поступак отварања започне на Іместу и у време који су :наведени у јавном
позиву за подношење понуда, као и да позове представнике понуђача и трећа
лица да уТју у просторију за отварање понуда;
да одржава ред и дисциплину у току поступка отварања понуда, посебно да
присутне упозори да искључе или утишају мобилне телефоне и укаже на
забрану ометања реда и дисципЛине у току поступка отварања понуда, као и
на забрану снимања.

Одржавање реда и дисциплине
Члан 43..

Комисија не дозвољава:
да у просторију за отварање понуда уђе било које треТiе лице док их Комисија
не позове;
да у проеторији након окончања поступка отварања/преговарања остане било
које тpeFie лице;
да било ко од присутних поставља питања или даје одговоре .који нису у вези
са предметним поступком отварања понуда;
било какве коментаре, дискусије, ,расправе измеFју присутних на отварању
понуда.

Начин omвaparba понуда, садржина записника и друга питања

Члан 44.

На начин отварања понуда, садржину записника о отварању понуда и друга
питања од значаја за поступак отварања понуда у поступку јавне набавке примењују се
одредбе Закона, подзаконског акта којим се регулише отварање понуда.

г-
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Члан 45.

Председник Комисије, на почетуку поступка отварања понуда/пријава, упознајеприсутне са јавном набавком (наручилац, врста поступка, предмет, процењена вредност,партије uf сл.) и са члановима Комисије, након чега позива овлашflене представникепонуfјача/подносиоца пријава да Комисији предају своја пуномоfiја за yчewFie у поступкуотварањаlпонуда и о истима упознаје све присутне. 'Председник Комисије позива и осталалица која у својству јавности присуствују поступку јавног отварања понуда, да Комисијипредају идентификациони документ, о чему упознаје све п,рисутне.

Члан 46.

Отварање понуда спроводи се аутоматски путем fЭортала јавних набавки у времекоје је за отварања понуда :наведено у јавном позиву.

Члан 47.г
_ Ако су у поступку јавне набавке тражени деЛови понуде понуде/пријаве који немогу да се доставе електронским средствима путем Портала јавних набавки, Комисијаисте отвара према редоследу приспећа и о примљеним / недостајуFiим деловима понуде,Ј сачињава записник на посебном обрасцу, који се посебно евидентира, одмах наконевидентирања sапиеника о отварању понуда.

Члан 48.
-- Председник /Свкретар комисије, након отварања понуда иЛи пријава доставља Нaпотпис члановима Комсије за јавну набавку Изјаву да у предметној јавној набавци јесу /Ј нису у сукобу интереса, на посебном обрасцу._ Члан Комисије за јавну набавку који је потписао 'изјаву да у предметној јавнојнабавци јесте у сукобу интереса, ддмах и без одлагања се изузима из учешfiа упредметном поступку јавне набавке, и о истом се обавештава лице које га је предложило_ за члана Комисије за лредметну јавну набавку, са евентуалним захтевом за предлогомновог члана Комисије.
~ Потписане Изјаве из става 5. овог члана чува Председник / Секретар Комисије.Одредбе овог Правилника које се односе на Комисију, председника и секретара; комисије, сходно се примењују на лице које спроводи поступак јавне набавке.

~

Лреговарање након отварања понуда

Члан 49.

У преговараком поступку са или без објављивања јавног позива, преговарању сеприступа непосредно након отварања понуда са свим понуђачима који су доставилипонуду.
Преговарање се врши у више .корака, у складу са одредбама конкурснедокументације за предметну јавну набавку.
Представник помуfјача мора предати Комисији за јавну набавку овлашFiење запреговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.Ако овлашfiени представник понуfјача не присуствује преговарачком поступкусматраFiе се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.У поступку преговарања не може се понудити виша цена од .цене исказане удостављеној понуди.
У преговарачком поступку Комисија сачињава Записнико преговарању напосебном обрасцу.
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Начин поступања у фази стручне оцене понуда

Члан 50.
г-

Комисија је дужна да, након отварања понуда, приступи прегледу, стручној оцени
и рангирању понуда, односно пријава, на основу услова и захтева из документације о
набавци, и о истом сачини Извештај о поступку јавне набавке, у софтверској апиликацији
према процедури QOP-G-001, на посебном обрасцу.

Комисија је надлежна и одговорна за стручну оцену понуда, а чланови Комисије су
одговорни за стручну оцену понуда у делу за који су стручни и који се односи на делокруг
рада организационе целине у којој обављају послове радног места.

У поступку стручне оцене понуда могу се консултовати и запослени који поседују
посебна стручна знања из области која је предмет набавке, ради прегледа дела понуде
за који је Комисији потребна стручна noмofi.

Доношење одлуке у поступку

Члан 51.

На оенову Извештаја о поступку јавне набавке, Председник/Секретар комисије
прип,ремапредлог једног од следеfiих докумената _

— обавештење о признавању квалификација,
— одлуку о искључењу кандидата,
— одлуку о искључењу понуFјача из даљег тока преговора,
— одлуку о додели уговора,
— одлуку о закључењу оквирног споразума или
— одлуку о обустави поступка,

у Електронској апиликацији према процедури QOP-G=001, па након одобрења предметног
документа од стране руководиоца Сектора за набавке и комерцијалане послове и
директора ЈП ЕПС кроз Електроноку софтверску апиликацију, према процедури QOP-G-
001, Предаедник/Секретар комисије штампа документ и доставља на оверу исправности
руководиоцу Организационе целине за набавке, а затим директору ЈП ЕПС, односно
запосЛеном по овлашfiењу директора ЈП ЕПС ради потписивања.

документа из става 1. овог члана сачињавају се на посебним обрасцима, у
зависности од начина спровоFјења поступка јавне набавке утврТјеног чланом 33. овог
правилника.

Председник/Секретар Комисије потписана документа из става 1. овог члана
преузима ради даљег поступања у складу са Законом, подзаконским актом који регулише
начин слања и објављивања огласа о јавној набавци.

Увид у документацију и копирање документације из поступка односно преузимање
документације на одговарајуТiи начин

Члан 52.

Након објавГљивања Одлуке о додели уговора / одлуке о закључењу оквирног
споразума, односно Одлуке о обустави поступка, у случају да се одобри увид у
документацију и копирање документације из поступка односно преузимање
документације на одговарајуfiи начин, Комисија санињава записник о извршеном увиду,
на посебном обрасцу.
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Начин поступ'ања у току закључивања уговора односно оквирног споразума

Члан 53.

Одмах након објављивања Одлуке о додели уговора, односно одлуке о закључењуоквирног споразума, Председник/Секретар Комисије припрема предлог уговора/оквирногспоразума, који се потписује након коначности одлуке, а изузетно, у складу са Законом,и пре коначности исте.
Председник/ Секретар Комисије сачињава предлог уговора/ оквирног споразума усофтверск,ој апиликацији ,према п,роцедури QOP-G=001 у свему према моделу уговора/оквирног споразума из конкурсне документације, након добијања сагласност од странеруководилаца:
- организационе целине за набавке - •који •потврFјује испуњеност услова изспроведеногпоступка набавке;
- организационе целине у чијем су ,делокруry •послови финансија - овераваекономско финансијску •исправност уговора;
- организационе целине у чијем су делокругу послови израде уговора - овераваправну исправност уговора.

Уговор /оквирни споразум се штампа у довољном броју примерака (најмање по трипримерка за ЈП ЕПС и по три примерка за добављача), са свим прилозима.Секретар Комисије, на полеђини последње странице примерка уговора који остајеу Писарници, •ставља штамбиљ, односно штампан текст за оверу уговора у који уодговарајуFiој рубрици уноси податке о извршиоцу и потписује се, чиме потврТјујеисправносТ уговора у смислу да је сачињен у складу са спроведеним поступком јавне•набавке и iисти ynyflyje у процедуру потписивања руководиоцу:
- организационе целине за •набавке - •који потписом потврi7YJе испуњеностуслова из спроведеног поступка набавке;
- организационе целине у чијем су делокругу послови фиманеија - овераваекономско финаноијску исправност уговора;
- рганизационе целине у чијем су делокругу послови израде уговора - овераваправну исправност уговора.
Након овере исправности уговора, а •након испуњења законских услова зазакључење уговора/оквирног споразума, Секретар комисије доставља уговор директоруЈП ЕПС, односно запосленом по овлашFiењу ди,ректора ЈП ЕПС, ради потписивања, у.року од пет дана од дана коначности одлуке о додели уговора/о закључењу оквирногспоразума! ;
Једнострано потписан уговор, сви примерци, уз пропратни акт о доставиједнострано потписаног уговора, који се заводи на писарници. ЈП ЕПС, доставља 'напотпис добављачу.

Након пријема потписаних •и оверених примерка уговора/оквирних споразума одстране добављача, уговор/оквирни споразум се •прослеђује на процедуру евидентирања(двостраног завоFјења) и овере у Писарници ЈП ЕПС.

Правила за досrпављање уговора и потребне документације унутар ЈП ЕПС

Члан 54.

Након закључења уговора, пријема •средства •финансијоког обезбеfјења за добро- извршење посла, средства финансијског обезбеђења за •повраfiај авансног плаfiања, каои других аката који су предвиfјени као одложни услов за ступање уговора наснагу,Организациона целина за набавке - Управа/огранакГf'ехнички центар уз интерни допис- доставља уговор/оквирни споразум:
- организационој целини за комерцијалне послове - копија,

организационој целини за финансијске послове - оригинал,_ Писарници ЈП ЕПС - оригинал
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- о,рганизационој/им целини/ама која/е је/су, у складу са делокругом рада,
одговорна/е за праfiење извршења у, говора — копија и

- организационој целини за планирање - копија.
Председник/Секретар комисије у складу са чланом 109. ЗЈН, шаље на

објављивање Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу
поступка.

Начин поступања са средствима финансијског обезбеђења

Члан 55.

Нацрт средстава финансијског обезбеFјења, која fie бити достављена у папирној
или електронској форми, добавГбач најпре доставља електронском поштом
Председнику/Секретау 'Комисије, који исти уз скенирану верзију закљученог уговора
доставља Организационој целини за финансијске послове, надлежној за проверу
усклаfјености средстава финанеијеког обезбеТјења са одредбама уговора/оквирног
споразума ;ради провере исправности.

Након усаглашаваља текста односно пријема потврде исправности,
Председник%Секретар Комисије обавештава добављача о могуfiности доставе средства
финансиијског обезбеfјења Председнику / Gекретару Комисије, који исто уз уговор и
пропратни документ доставља Организационој целини за финаноијске послове, која је
одговорна за чување оригинала средстава финансијског обезбеђења предатих од стране
добављача.

Организациона целина за финансијаке :послове чува и води евиденцију о
примљеним инструментима у складу са законом и општим и другим актима ЈП ЕПG.

Организациона целина за фимансијске послове, након пријема потврде запосленог
овлашfiеног за npafieњe извршења уговора да је благовремемо и квалитетно извршен
уговор, да је извршен повраТiај авансног плаfiања, односно да је истекао гарантни ,рок за
откЛањање грешака, вpaFia другој уговорној страни средство обезбеТјења за добро
извршење уговора, за повраТiај авансног nnafiaњa, односно за отклањање грешака у
гарантном року.

Поатупање у случају подношења захтева за заштиту права

Члан 56.

Комисија одмах по пријему захтева за заштиту права исти уноси у Електронску
апиликацију према процедури QOP-G-001, и са исТим поетупа у складу са 3аконом.

У случају потребе за стручном помоfiи, Комисија поступа у складу са чланом 38.
овог правилника.

Након пријема одлуке :Републичке комисије, Комисија доставља обавештење
учесницима у поступку јавне набавке о одлуци која је донета, на посебном обрасцу.

У случају обавезе накнаде трошкова поступка, Комисија сачињава налог за уплату,
који потписује руководилац Организационе цеЛине за набавке, на посебном обрасцу.

Након окончања поступка, Комисија, доставља Републичкој комисији за заштиту
права молбу за повраћај документације, на посебном обрасцу.

V1 Правила, обавезе и одговорност лица и организационих целина

'Члан 57.

Организациона целина за набавке координира рад Комисија, пружа стручну помоfi
Комисији у вези са спровођењем поступка и обавља друге послове у вези са спровоfјењем
поступка јавне набавке.

За законитост спровоТјења поступка јавне набавке, сачињавање предлога и
доношење одлука у поступку јавне набавке одговорни су директор ЈП ЕПС, односно
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запослени по овлашFiењу директора ЈП ЕПС, у границама овлашflења, Организационацелина за~i набавке и Комисија.
Комисија сачињава конкурсну документацију, записник о отварању деловапонуда/преговарању, извештај о спроведеном поступку, као и другу документацију ускладу са~3аконом.
Председник/Секретар Комисије сачињава документа у поступку спровођења јавненабавке, према моделима сачињеним од стране Организационе целине за набавке.Ор'ганизациона целина за набавке и/или Предлагач набавке, могу уз образложење,предложи~1г и директору ЈП ЕПС или запосленом по овлашfiењу директора .1П ЕПС изменуодлуке о спровоfјењу поступка.
Предлагач набавке одреГ7ује Техничку спецификацију за јавну набавку, дужан је дапотпише иi овери сваку страницу Техничке спецификације, као обавезаног дела конкурснедокументације. Комисија може извршити измене техничке спецификације уз могу%ностконсултација са Предлагачем набавке, ради усаглашавања са Законом.Члан Комисије који обавља послове радног места у организационој целини у чијемсу делокругу :послови финансија одреfјује начин плаТiања, средства финанеијскогобезбеfјења и друга питања из области финансија.
Организациона целина у чијем делокругу ,рада су правна питања потврТјује, упоступку припреме конкурсне документације, правну ваљаност модела уговора.У поступку заштите права понуfјача, Комисија може захтевати стручну помоћорганизационе целине у чијем делокругу рада су правни послови и других стручнихслужби. ~
О захтеву за заштиту Комисија је дужна је да одлучи на основу утврђеногчињеничног стања, на начин, у роковима и у складу са поступком који је прописан~ Законом. i
Директор ЈП ЕПС, односно запослени по овлашfiењу директора ЈП ЕПС уграницама~ овлашfiења и Организациона целина за набавке одговорни су за поступање уроковима за закључење уговора.
Организациона целина за набавке прикупљене податке и сачињене извештаје ојавним набавкама и набавкама на које се Закон не примењује доставља Канцеларији зајавне набвке и Државној ревизорској институцији, на начин и у роковима утврђенимЗаконом. Прикупљање података за потребе извештавања као и извешТавање премаКанцеларији за јавне набавке врши се кроз електронске апликације.

V11 Начин обезбеђивања конкуренције

Члан 58.

Конкуренција у свим поступцима јавне набавке обезбеFјује се у складу са Законом,уз обавезу примену начела јавмих набавки.
У поступку јавне набавке неопходно је одредити техничке спецификације, :основеза искључење, критеријуме за избор привредног субјекта и критеријуми за доделу уговорана начин који обезбеfјује yчewfie што већег броја понуFјача/подносиоца пријава и који нестварају дискриминацију међу понуђачима.
У пр~еговарачком поступку без објављивања јавног позива, позив се ynyTiyje, увекако је то мо,гуће, на адресе најмање три привредна субјекта који обављају делатност којаје предмет;јавне набавке и који према сазнањима Организационе целине за набавке,.добијеним првенствено од Предлагача, испуњава критеријуме за избор привредногсубјекта и који ћe успешно да изврше набавку, а када год је могуfiе и на адресе веfiег бројапонуђача. ;~
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V111 Начин поступања у циљу заштите података и одређивање поверљивости

ОдреFјивање поверљивости

Члан 59.

У .документацији о набавци може се захтевати заштита поверљивости података
који се понуi7ачима стављају на располагање, укључујуfiи и њихове подизвоfјаче.

За одреFјивање поверљивости података у документацији о набавци овлашТiен је
руководиЛац организационе целине у којој су настали поверљиви подаци који је,дужан да
означи податке и документа који имају поверљив карактер на начин утврђен актом којим
се уређује пословна тајна у ЈП ЕПС и обавести о поверљивим подацима Организациону
целину за набавке.

Председник/Секретар комисије за конкретну набавку приликом достављања
ддлуке о спровоfјењу поступка, члановима Комисије доставља и обавештење о
ловерљивим подацима у конкретном поступку.

Чланови Комисије су дужни да поступају са поверљивим подацима у складу са
Законом и актима којима се уреТјује пословна тајна у ЈП ЕПС.

Преузимање конкурсне документације може се условити потписивањем изјаве или
споразума о чувању .поверљивости података, уколико ти подаци п,редстављају пословну
тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Ради заштите поверљивих подата, члан Комисије који на Порталу јавних набавки
има ynory службеника наручиоца, приликом уношења података о јавној набавци на
Портал јавних набавки, у јавном позиву или у позиву за подмошење пријава или позиву за
подношењв понуда или преговарање у систему квалификације, обавезно наводи мере
усмерене на заштиту поверљивих информација које захтева, као и начин на који може да
се прецзме конкурсна документација.

Члан 60.

Запослени у ЈП ЕПС, односно лица радно ангажована на пословима набавки у ЈП
ЕПС, представници ЈП ЕПС, који су укrључени у било коју фазу поступка јавне набавке
коју спроводи ЈП ЕПС, а посебно запослени у Организационој целини за набавке,
чланови Комисије, запослени у Писарници ЈП ЕПС, као и друга лица која су имала увид
у податке којима је утврi7ена поверљивост, дужни су да, у складу са закомом, чувају
податке као поверљиве и не саопштавају их неовлашћено трећим лицима.

1Х Начин евидентирања радњи и докумената, чувања документације у вези са
јавним .набавкама и вођења евиденције закључених у, говора и добављача

Члан 61.

Организациона целина за набавке је дужна да евидентира све радње и документа
током планирања, спровоТјења поступка јавне набавке и праТiења извршења и
.реализације уговора о јавној набавци/оквирног споразума, чува сву документацију везану
за јавне набавке у складу са прописима којима се ypei7YJe област канцеларијског и
архивског ;пословања, води евиденцију свих закључених уговора/споразума о јавним
набавкама и евиденцију добављача са којима ЈП ЕПС сарађује у писаној и/или
влектронској форми на обрасцима утврТјеним .документом интегрисаног система
менацмента којим се уређује област набавки.

Понуде и сву документацију из поступка набавке, Председник/Свкретар Комисије
чува у Организационој целини за набавке.

Након извршења уговора о јавној набавци/оквирног споразума или коначности
одлуке о обустави поступка Организациона целина за набавке документацију о
спроведеном поступку јавне набавке архивира у складу са актом којим се уређује
канцеларијско и архивско пословање.
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Архивирана документација се чува најмање најмање пет година од закључењапојединачног уговора о јавној набавци или оквирног споразума, односно пет година одобуставе или поништења поступка јавне набавке.
Организациона целина за набавке у Управи ЈП ЕПС обједињује евидентиранеподатке о вредности и врсти јавних набавки из чл. 11-21. и 27. Закона, које збирнообјављује на ПортаЛујавних набавки најкасније до 31. јануара текуfiе године за претходнугодину, у складу са подзаконским актом који се регулише објављивање наведенихподатака.

Х :Набавке на које се закон не примењује

Члан 62.

На јавне набавке и конкурсе за дизајн утврђене чланом 11. Закона, не примењујусе одредбе За;кона, веђ се исТе спроводе у.  складу са пропиеима наведеним у основу заизузеТiе од примене, али уз обавезу примене начела Закона.
ЈП ЕПС у својству Наручиоца не примењују одредбе Закона на поступак набавкеиз чл. 12 14, 16. и 27. Закона, али •примењује начела овог Закона на начин који јепримерен околностима конкретне набавке.
Одредбе Закона се ;не примењују на уговоре које ЈП ЕПС у својству Наручиоцазакључује са другим правним лицем ако су испуњени сви услови предвиђени чланом 13.Закона. Ради 'утврfјивања :испуњености наведених услова, Организациона целина занабавке у Управи ЈП ЕПС прибавља мишљење Канцеларије за јавне набавке о примениодредаба овог Закона. Процентуални износ активности из члана 13. Закона. утврТјујеорганизациона целина у чијој надлежности су финансије и рачуноводство, о чемуИзвршни директор за финансије издаје одговараујуће Обавештење.Одредбе Закона се не .примењују на уговоре, које ЈП 'ЕПС у својству секторскогнаручиоца закључује са повезаним друштвом, ако су испуњени услови из члана 17Закона. Ради •утврТјивања испуњености наведених услова, Организациона целина занабавке у Управи ЈП ЕПС прибавља мишљења о примени одредаба овог закона.Процентуални ; износ просечног укупног прихода из члан 17. Закона утврђујеорганизациона целина у чијој надлежности су финансије и рачумоводство, о чемуИзвршни дииректор за финансије издаје одговараујуfiе Обавештење.Одредбе Закона не примењују се на уговоре који се, у складу са усЛовима из члана18. Закона, додељују заједничком подухвату (joint venture) или секторском наручиоцу којије саставни део заједничког подухвата.

ЈП ЕПС, уз претходну сагласност руководиоца организациоме целине за набавке,не примењује одредбе Закона на набавке из члана 35. став 4. Закона.Председник/Секретар комисије у складу са чланом 109. ЗЈН, може, уз претходнусагласност руководиоца Организационе целине за набавке, да објави обавештење задобровољну претходну транспарентност.

Начини спровођења поступка набавке

ЧЛан 63.

директор ЈП ЕПС, Извршни директор за послове финансија, 'Извршни директор учијем .су делокругу рада послови из предметне набавке и Fуководилац Организационецелине за набавке у ЈП ЕПС, у зависности од процењене вредмости набавке и значајапредмета набавке за обављање делатности ЈП ЕПС, одређују начин спровођењапоступка набавке и то:
1. набавке за коју предлог подноси Предлагач набавке у огранку а финансијскидиректор огранка доноси одлуку о покретању поступка, одлуку о доделиуговора/одлуку о обустави поступка и закључује уговор, односно анекс истог,2. набавке за коју предлог подноси директор управе огранка, извршни директор запослове финансија доноси одлуку о покретању поступка, а директор ЈП ЕПС
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доноси одлуку о додели уговора/одлуку о обустави поступка, и закључује уговор
односно анекс истог;

3. набавке за коју предлог подноси 'Предлагач набавке у техничком центру, односно
Предлагач набавке у Управи ЈП ЕПС за потребе техничког центра, извршни
директор за послове финансија доноси одлуку о покретању поступка, а директор
ЈП ЕПС доноси одлуку о додели уговора/ одлуку о обустави поступка, и закључује
уговор односно анекс истог и

4. набавке за које предлог подноси Предлагач набавке у Управи ЈП ЕПС, извршни
директор за послове финансија доноси одлуку о покретању поступка, а директор
ЈП ЕПС доноси одлуку о додели уговора/ одлуку о обустави поступка, и закључује
уговор односно анекс истог

Руководилац Организационе целине за набавке у Управи ЈП ЕПС одреТјује да ли
fie набавку спроводити Организациона целина за набавке у Управи ЈП 'ЕПС или
Организациона целина за набавке у Огранку/ТЦ.

Руководилац Организационе целине за набавке у,  Управи ЈП 'ЕПС, након
доношења Плана јавних набавки, обавештава Предлагаче набавки о одреТјеном начину
спровођења набавке и Организационој целини за набавке задуженој за спровођење
поступка из тачке 1, 2, 3. и 4. етава 1. овог члана.

Предлог за покретање поступка набавке

Члан 64.

Предлог за покретање поступка набавке даје се на једном од образаца у
зависности од начина спровођења поступка набавке утврfјеног чланом 63. овог
'Правилника.

Предлагач набавке одређен Планом јавних набавки, у року за покретање поступка
који је одреfјен Планом јавних набавки, кроз Електронску апликацију подноси захтев за
.покретање набавке руководиоцу ОЦ за набавке, који, након провере усклаFјености
података са подацима из Плана јавних набавки, креира и noкpeFie оверу Предлога за
покретање поступка набавке кроз Електронску апликацију, на једном од образаца у
зависности од начина спровођења поступка набавке утврfјеног чланом 63. овог
правилника.

Захтев мора да садржи .и образложење процењене вредности предмета набавке
у тренутку подношења захтева за набавку.

Уз Предлог за покретање поступка набавке, Предлагач набавке доставља прилоге
којима се дефинишу: пројектни задатак, врсте, техничке карактеристике и спецификација
предмета набавке (квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин
спровоfјења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, технички прописи и
стандарди који се примењују, рок извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге, одржавање, гарантни рок, мoryћe разлоге за измену уговора),
предЛоге основа за искључење, критеријума за избор привредног субјекта и критеријуми
за доделу уговора и сл.

Уколико поднети захтев садржи недостатке, односно не садржи све потребне
елементе, исти се без одлагања вpafia 'Предлагачу набавке на исправку и допуну, која
мора бити учињена у најкраfiем мoryFieм року.

Руководилац организационе целине за економске послове у Управи ЈП ЕПС за
набавке за потребе Управе ЈП ЕПС, односно Fуководиоцу организационе целине за
економско-финансијске послове за набавке у техничком центру, односно организационе
целине за економско-финансијеке послове Огранка, у зависности од опредељеног начина
епровођења набавке, у електронској апликацији потврfјује да су за предложену набавку
предвиfјена финансијска средства на наведеној позицији 3ПП ЈП ЕПС.

Предлог за покретање поступка за набавке из тачке 1. став 1. члана 63. овог
правилника одобрава директор управе огранка у чијем су делокруry рада послови из
предметне набавке (производња, корпоративни, финансијски).

~

~

~~-
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Предлог за покретање поступка за набавке из тач 2. и 4. става 1. члана!63. овогправилника одобрава извршни директор у чијем су делокругу рада су послови изпредметне набавке.
Прiедлог за покретање поступка за набавке из тач 3. става 1. члана 63. овогправилника одобрава извршни директор у чијем су делокругу рада посЛови из предметненабавке.
Одобрени предлог за покретање набавке се кроз електронску апликацијудоставља Организационој целини за набавке у Управи .ЈП Ef1C, односно Организационојцелини за набавке огранка.
Прдла,гач набавке лрати ;рокове утврГ7еме у .Плану Јавних набавки :и ако недостави предлог за покретање поступка у складу са Планом јавних набавки дужан је даРуководиоцу о'рганизационе целине за набавке достави обавештење да ли се помера рокза покретање поступка планиране набавке или се одуетаје од планиране набавке.ПредЛагач набавке у предлогу .за покретање лоступка набавке предлаже ичлана/члан9ве комисије за набавку који Tie у својству представника техничког делакомисије бити одговоран за питања из области из .које је предмет набавке.

—~ Одлука о

~

покретању поступка

Члан 65.

На основу одобреног предлога, Организациона целина за набавке, формира налогза покретање :набавке који садржи и податке о Председнику и Секретару Комисије,односно лицу 'koje спроводи поступак набавке.
Председник Комисије кроз електронску апликацију добија задатак и без одлагањасачињава предлог Одлуке о покретању поступка набавке. 'Процењена вредност предметанабавке се одређује по партијама, организационим јединицама (место трошка) и погодинама. ,
Одлука .о покретању поступка даје се на једном од образаца у зависности одначина спровоfјења поступка јавне набавке утврђеног чланом 63. овог Правилника.На одлуку из става 1. овог члана руководилац Организационе целине за набавкепарафом потврђује се да је документ п,рошао одговарајуТiу контролу.Одлука о покретању поступка се доставља директору .ЈП ЕПС, односнозапосленом по овлашFiењу директора ЈП ЕПС, на потпис.Председник%Секретар комисије доставља на потпис члановима Комисије Изјаву дау предметној набавци јесу/ нису у еукобу интереса на посебном обрасцу.Одредбе овог Правилника које се односе на Комисију, 'Председника и 'С'е<ретаракомисије, 'еходно се примењују на лице које спроводи поступак јавне набавке.

Начин пос~тупања у току израде конкурсне докуменТације, односно позива

Члан 66.

Комисија за набавке, односно лице које спроводи поступак набавке, сходноприроди предмета набавке и основу за изузеhе од примене Закона, припрема:1. конкурсну документацију, која iмора да садржи ове податке како би ,понуђачимогли да припреме прихватљиву понуду, као што су: пројектни задатак,. врста,техничке карактеристике и спецификација предмета набавке, квалитет, количина,иопис добара, радова или услуга, начин спровоFјења контроле и обезбеfјивања1гаранције квалитета, техничке прописе и стандарде који се примењују, рокизвршења, 'место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне .услуге,одржавање, гарантни рок, предлоге критеријума за квалитативни изборпривредног субјекта, упутсТво понуfјачима како да сачине понуду, поеебна дозволаза ббављање делатности, рок и начин фактурисања и рок и начин плаТiања,средства финансијког обезбеFјења и сл. са одговарајуfiим обрасцима: позива за
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доставу понуде, понуде, структуре цене, изјава, модел уговора, модел оквирног
споразума, .модел наруцбенице и сл. или

2. позив за доставу понуде, који садржи све податке, који су с обзиром на природу
предмета набавке неопходни како би понуТјачи могли да припреме прихватљиву
понуду, са одговарајуfiим обрасцима као из тачке 1. овог члана.

Комисија, односно лице које спроводи поступак набавке пре слања потенцијалним
понуfјачима и/или објављивања конкурсне документације и позива за подношење понуда
на интернет страници ЈП ЕЛG , исте достављају руководиоцу Организационе целине за
набавке који врши контролу усаглашености исте са законом, подзаконским актима и
интерним актима ЈП ЕПС.

У случају :да се .конкурсна ,документација и/или позив за подношење понуда не
објављују, Комисија, односно лице које спроводи поступак набавке исте достављају
потенцијалним помуfјачима -поштом или електронском пои_tтом, уз захтев за потврду
пријема :документа.

Отварање понуда и преговарање

Члан 67.

Комисија, односно лице запослено на пословима јавних набавки, отвара понуде,
по правилу, без присуства понуfјача и без присуства јавности и сачињава Записник о
отварању понуда на посебном обрасцу.

У преговарачком поступку сачињава се Запионик о преговарању, на посебном
обрасцу.

Начин поступања у фази стручне оцене понуда

Члан 68.

Комисија, однсно лице запоалено на пословима јавних набавки, након отварања
понуда, приступа стручној оцени понуда и сачињава Извештај о спроведеном поступку
набавке, на посебном обрасцу.

Доношење одлуке у поступку

Члан 69.

На основу Извештаја о спроведеном поступку, 'Председник/Секретар комисије
припрема предлог Одлуке о додели уговора/одлуке о обустави поступка на посебним
обрасцима.

Одлуке из става 1. овог члана доноеи директор ЈП ЕПС, односно запослени по
овлаШFiењу директора ЈП ЕПС, у складу са чланом 63. овог Правилника.

Уместо Одлуке о додели уговора, као и уместо Одлуке о обустави поступка, у мање
сложеним .поступцима набавки, у,  поступцима набавки из чл. 27. :и 35. сТав. 4. Закона,
директор ЈП ЕПС, односно запослени по овлашFiењу директора ЈП ЕПС, може издати
налог Комисији, односно лицу запосленом на пословима јавних набавки да у, чесницима
поступка електронском поштом достави обавештење о додели уговора или обавештење
о обустави поступка, на посебном обрасцу.

г~
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Начин поlступања у току закључивања уговора
~

Члан 70.~
Наlкон доношења Одлуке о додели уговора, односно слања Обавештења о доделиуговора, Председник/ Секретар Комисије припрема предлог уговора/ оквирног споразумау софтверској апиликацији према процедури QOP-G-001, у свему према моделу уговора/оквирног споразума из конкурсне документације, ако је исти био саставни део конкурснедокументације, након добијања сагласност од стране руководилаца:
— организационе целине за набавке — који потврfјује испуњеност услова изспроведеног поступка набавке;
— организационе целине у чијем су делокругу послови финансија - овераваекономско финансијску исправност у, говора;
— организационе целине у чијем су делокругу послови израде уговора — овераваправну исправност уговора.
Уговор /оквирни споразум се штампа у довољном броју примерака (најмање по трипримерка за ЈП ЕПС и по три примерка за добављача), са свим прилозима.Секретар Комисије, на полеfјини последње странице примерка уговора који остајеу Писарници, ставгља штамбиљ, односно штампан текст за оверу уговора у који уодговарајуFiој рубрици уноси податке •о извршиоцу и потписује се, чиме потврђује•исправност уговора у смислу да је сачињен у складу са спроведеним поступком јавненабавке и исти упуfiује у процедуру потписивања руководиоцу:
— организационе целине за набавке — •који потписом потврђује испуњеностуслова из спроведеног поступка набавке;
— организационе целине у чијем су делокругу послови финансија - овераваекономско финансијску исправност уговора;
— организационе целине у чијем су делокругу послови израде уговора — овераваправну исправност уговора.
Wакон овере исправности уговора, а након испуњења законских услова зазакључење уговора/оквирног споразума, Секретар комисије доставља уговор директоруЈП ЕПС, односно запосленом по овлашhењу директора ЈП ЕПС, ради потписивања, уроку од пет дана од дама коначности одлуке о додели уговора/о закључењу оквирногспоразума.
Једнострано потписан уговор, сви примерци, уз проп.ратни акт о доставиједнострано потписаног уговора, који се заводи на писарници ЈП ЕПС, доставља напотпис добављачу.

Након пријема потписаних и оверених примерка угово,ра/оквирних споразума одстране добављача, уговор/оквирни споразум се прослеђује на процедуру евидентирања(двостраног завођења) и овере у писарници ЈП ЕПС.

iПосебне одредбе о спровођењу поступка набавке из члана 35 став 4. Закона

•Члан 71.

• Поступак набавке из члана 35 став 4. Закона спроводи лице запослено на
~ пословима јавних набавки, које припрема и потенцијалним понуfјачима поштом илиелектронском поштом доставља позив за подношење понуде, сачињава .извештај оспроведеном поступку набавке, затим прsдлог уговора, или наруцбенице на поеебномобрасцу. ~

Ј ~I
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Слровођење поступка набавке кроз апликативни софтвер

Члан 72.

Набавка се евидентира у апликативном софтверу као у случају посТупка јавне
набавке све до доношења одлуке о додели уговора, укључујуfiи и податак о закљученом
уговору.

Правила поступања у вези са изменом уговора

Члан 73.

Организациона целина која прати извршење уговора о равној набавци, у сЛучају
лотребе за изменом уговора, подмоси Предлог за измену уговора на посебном обрасцу.

Организациона целина за набавке проверава да ли су испуњени законом прописани
услови за измену уговора о набавци.

Уколико су :испуњени законом п,рописани услови за измену уговора о набавци,
Организациона целина за набавке, односно Gекретар Комисије, израђује предлог анекса
уговора, у супротном, обавештава подносиоца предлога да мису испуњени законом
предвиђени услови за измену уговора.

Х1 Контрола јавних набавки

Члан 74.

Контролу посТупка планирања, спровођења поступака и извршења уговора о
јавним набавкама/оквирних споразума врши Организациона целина за унутрашњу
контролу у складу акТом ЈП ЕПС којим је уреТјен начин и постулак вршења унутрашње
контроле.

Х11 Начин праћења извршења уговора о јавној набавци

Правила комуникације са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора

Члан 75.

Комуникација са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној
набавци/оквирног споразума одвија се искључиво писаним путем, односно путем поште,
електронске поште или факсом.

Комуникацију са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној
набавци/оквирног споразума може обављати само запослени који је овлашfiен од стране
руководиоца организационе целине у чијем је делокругу рада располагање добрима,
услугама или радовима који су предмет уговора о јавној набавци, односно у чијем је
делокругу рада управљање овим добрима, то јест организационе целина за npafieњe
извршења уговора о јавној набавци.

ЈП ЕПС одмах по закључењу уговора о јавној набавци обавештава другу уговорму
страну о контакт подацима запосленог ікоји је овлашfiен да комуницира у вези са
праfiењем извршења уговора.

У вези са улазним рачуноводственим іисправама комуникацију са добављачима
обавља иекључиво организациона целина за комерцијалме послове. .

Г~
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Одређива'ње запосленог задуженог за праћење извршења уговора ојавној набавци
i Члан 76.i
1

flредлагач набавке задужен је за праћење извршења уговора о јавној набавци, поправилу у фази эакључења уговора, одреfјује запосленог/не који fie у уговору битинаведен/и као лице/а које/а fie вршити квантитативни и квалитативни пријем добара,услуга или радова, као и лице/а које/а Fie вршити друге потребне радње у вези сапраfiењем извршења уговора о јавној набавци, у складу са процедуром интегрисаногсистема меНацмента којом се уређује процес набавке у ЈП ЕПС QOP-G-001 и упутствомза праfiење извршења уговора, као и уптством којим се регулише евидентирање улазнихфактура. ј
Пријем добара, услуга и радова може се вршити и комисијски. Комисију решењемобразује Предлагач набавке.

Критеријуми, правила и начин провере квантитета и квалитета испоручених добара,пружених услуга или изведених радова
1
~ Члан 77.
i

Запослен/и који је/су одреFјени да врши/е квантитативни и квалитативни пријемдобара, услуга или радова, проверава/ју:
- да 1ли количина испоручених добара, пружених услуга или изведених радоваодговара уговореном;
- да 'nи врста и квалитет испоручених добара, пружених услуга или изведенихрадова одговара уговореном, односно да ли су у свему у складу са захтеванимтехничким спецификацијама и понудом.

Посебна правила и начин провере за различите врсте добара, услуга и радова(пријем инфо,рматичке опреме, пријем сложених уређаја, којима претходи обавезатестирања и др) утврђена су актима ЈП ЕПС којима су уреfјена правила пријема заодређену врсту добара, услуга и радова.

Правила за потписивање докумената о изврсиеном пријему добара, услуга или радова
1 Члан 78.

Зап~ослени који врши/е квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга илирадова, сачињава/ју и потписује/ју:
— записник о квантитативном пријему добара, услуга или радова, чиме сепотврТјује пријем одређене количине и тражене врсте добара, услуга илирадова, као и пријем неопходне документације (отпремница, улазни рачун иdn.);
— sаписник о квалитативном пријему добара, услуга или радова, чиме селотврђује да испоручена добра, услуге или радови у свему одговарајууговореном квалитету.

Записник који потписује/ју запослени из става 1. овог нлана и овлашfiенипредставник друге уговорне стране сачињава се у два истоветна примерка, од којих поједан примерак задржава свака страна.
За извршени квантитативни и квалитативни пријем може се сачинити један записнико квантитатiивном и квалитативном пријему.
Уколи'ко у организационој целини постоје посебна упутства која дефинишу пријемдобара у магацин као и њихову контролу које предвиFјају да квалитативни пријем вршикомисија састављена од стручних лица за одреfјену робу, пријем се врши одложено.Отпремницу потписује магационер у чији магацин стиже роба. Магационер и два чланакомисије која врши пријем сачињавају Контролну листу приспелих добара која се односина квантативни пријем, а након тога комисија у року који је одређен уговором, врши
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квалитативну контролу и потписује се Извештај о контроли техничко технолошких
карактеристика добара

Правила поступања у случају рекламација у вези са извршењем уговора

Члан 79.

У случају када запослен/и је/су одреfјен/и да врши/е npafieњe извршења уговора о
јавној набавци у, тврди/е да количина или квалитет испоручених добара/пружених
услуга/извршених радовима не одговара уговореном, сачињава/ју и потписујеГу записник
о рекламацији, у коме наводи/е у чему испорука није у складу са уговором.

Организациона целина у чијем је делокругу рада npafieњe извршења у, говора о
јавној набавци, запионик о рекламацији доставља организационој целини за
комерцијалне послове, која исти доставља другој уговорној страни и у сарадњи са
запосленим/има одреТјеним за npaFieњe извршења уговора поступа поводом
рекламације.

Поступање по рекламацији ypeFjyje се уговором о јавној набавци, законqм којим се
ypeFjyjy дблигациони односи и другим прописима који ypefjyjy ову област.

Правила пријема и овере рачуна и других докумената за плаћање

Члан 80.

Рачуни и друга документа за плаfiање примају се и оверавају у складу са актима
којима се регулише канцеларијско пословање као и у складу са актима .ЈП ЕПС којима се
регулише евидентирање и двера улазних рачуноводствених исправа.

Правила поступка ,реализације уговорених средстава финансијског обезбеFјења

Пријем уговерних средстава финансијског обезбеђења плаћања

Члан 81.

У фази стручне оцене понуда/пријава и у фази доношења одлуке, у случају истека
рока важења понуде/пријаве и истека рока важења средства финансијског обезбеfјења
за озбиљност понуде, Секретар комисије захтева од подносиоца понуде/пријаве накнадну
доставу изјаве о продужењу рока важења понуде и одговарајуFiе средство финансијског
обезбеђења са продуженим роком важења.

Пре истека рока важења средства финансијског обезбеfјења за noвpaFiaj авамсног
плаћања, за добро извршење уговора или за отклањање грешака у гарантном року,
уколико још увек није оправдан аванс, односно уколико уговор није извршен
благовремено и квалитетно, односно уколико није истекао гарантни рок за отклањање
грешака, запослени задужен за праflење извршења уговора о јавној набавци/оквирног
споразума указује на наведене чињенице организационој целини за комерцијалне
послове, поводом чега неодложно захтева од добављача средство финансијског
обезбеТјења са продуженим роком важења.

'Након закљученог уговора о јавној набавци/оквирног споразума тј. након предаје
средстава финансијског обезбеђења од стране добављача организационој целини за
финансијске послове, организациона целина за финансијске послове поступа у складу са
чланом 55. овог Правилника.

Уколико средство финансијског обезбеfјења плаfiања садржи недостатке или је
оштеfiен, организациона целина за финансијске послове обавештава организациону
целину за набавке и организациону целину за комерцијане послове у, з допис у коме се
наводе недостаци, у року од два дана снабедевено ознаком „хитно".

У случају да Понуђач није доставио средство финансијског обезбеi7ења плаfiања
на шта се у понуди обавезао или доставио средство финансијског обезбеFјења које
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садржи недостатке, Организациона целина за набавке подноси писмени захтев понуfјачуда иэврши доставу или замену средства финансијског обезбеђења плаТiања, у` року оддва дана од дана пријема захтева.
Уколико ПонуТјач, у захтеваном року, не достави средство финансијскогобезбеТје њ~ а за добро извршење уговора, односно за noвpafiaj авансног плаfiања, сматрасе да је Понуђач одбио да закључи уговор о јавној набавци, ,ЈП ЕПС може да закључи_ уговор cai првим сЛедеFiим најповољнијим понуFјачем или да донесе одлуку о обуставипоступка.

Реализација увоворених средстава финансијског обезбеђења плаfiања

; Члан 82.
У случају када наступе разлози за реализацију уговоремог инст;рументаобезбеfјења nnafiaњa, запослени задужен за праћење извршења уговора о јавнојнабавци, без одлагања подноси писмени захтев за реализацију средства обезбеFјења сапотребним доказима организационој целини за комерцијалне послове, која издаје налогруководиоцу организациоме целине за финансијске послове за реализацију средствафинансијеког обезбеfјења.
Руководилац Организационе целине за финансијске послове одобрава покретањепоступка '~наплате средства финансијског обезбеђења nnafiaњa својим потписом назахтеву и стављањем клаузуле „сагласан", истог, а најкасније наредног радног дана.О реализованом средству финансијског обезбеfјења nnaFiaњa, Организационацелина за финансијске послове обавештава запосленог овлашFiеног за npafieњeизршења уговора о јавној набавци и Организациону целину за набвке у Управи ЈП ЕПС.Средство финансијског обезбеТјења за озбиљност понуде Организацион целиназа набвке у Управи ЈП ЕПС враћа свим :ПонуFјачима, након закључења уговора, односнонакон коначности одлуке о обустави поступка, односно одлуке о поништају поступка.Средства финансијског обезбеТјења за повраћај авансног пла%ања организационацелина за~финансијске послове враћа 'ПонуFјачу након правдања аванса.Оредство финансијског обезбеfјења за добро извршење уговора организационацелина за финансијске послове враћа,Добављачу након извршења уговора.Средство финансијеког обезбеТјења за отклањање грешака у гарантном рокуорганизациона целина за финансијске послове вpafia Добављачу након истека га.рантногрока.

Организациона целина у чијем су делокругу послови финансија:, — одмах након реализације уговореног средства финансијског обезбеfјења отоме обавештава Организациону целину за набавке у Управи ЈП ЕПС; ;— води евиденцију реализованих уговорених средстава финансијскогобезбеFјења, о чему сачињава годишњи извештај који доставља директору ЈП.ЕПС.

Правила коришfiења добара лрибављених у поступку јавне набавке ,од ! странезапослених у ЈП ЕПС
Члан 83.

i 
Доб~ра прибављена у поступцима јавне набавке, запослени у Управи ЈП ЕПС,односно ®гранку/Техничком центру користе у складу са актима којим се .уређујемагацинско пословање и пријем, издавање и евиденција коришFiења основних средстава,ситног инвентара и потрошног материјала.

Правила поступања у вези са изменом уговора/оквирног споразума

Члан 84.
Организациона целина која прати извршење уговора о јавној набавци/оквирног~ споразума,, односно лица из члана 76. овог Правилника, у случају потребе за изменом~ уговора о јавној набавци, Организационој целини за набавке односно
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Председнику/Секретару Комсије, подноси предлог за измену уговора на посебном
дбрасцу.

Уколико друга уговорна етрана захтева измену уговора о јавној набавци/оквирног
споразума, организациона целина која прати извршење уговора ојавној набавци/оквирног
споразума, односно лица из члана 76. овог Правилника, овај захтев заједно са својим
мишљењем о потреби и оправданости захтеваних измена, доставља Организационој
целини за набавке одмосно Председнику / Секретару Комсије.

Организациона целина за набавке проверава да ли су испуњени законом прописани
услови за измену уговора о јавној набавци/оквирног споразума.

Уколико су испуњеми законом прописани услови за измену уговора о јавној
набавци/оквирног споразума, Организациона целина за набавке, односно
Председник/Секретар Комисије, израђује предлог Одлуке о измени уговора/оквирног
споразум и предлог анекса уговора/оквирног споразума и остала акта у складу са
законом, у супротном, обавештава подносиоца предлога да нису испуњени законом
лредвиFјени услови за доношење предложене одлуке.

П.равила за састављање iизвештаја (анализе) о извршењу уговора/окви.рног
споразума

Члан 85.
Организациона целина која прати :извршење уговора/оквирног споразума, сачињава

извештај о изврШењу уговора, који нарочито садржи:
- опис тока извршења уговора;
- проценат извршења уговора;
- уочене проблеме током извршења уговора;
- евентуалне предлоге за побољшање.

Извештај о уговорима који су реализовани у тромесечју, који претходи сачињавању
извештаја, Организациона целина за послове финансија доставља Организационој
целини за набавке најкасније до 5. у месецу који следи по истеку тромесечја.

Х111 Усавршавање запослених iкоји обављају послове јавних набавки

Члан 86.
Усавршавање запослених који обављају послове јавних набавки обавља се у

складу са интерним актима 9П ЕПС.

X1V Електронски токови документације као подршка управљању документацијом у
лоступку набавке

'Члан 87.

9П ЕПС примењује и развија електронске токове документације у поступцима
набавки у највеfлој мoryfioj мери.

У примени у ЈП ЕПС су оофтверске апликације за спровоFјење лоступака набавки,
евидентирање и оверу документације, извештавање о поступцима, праfiење пословних
процеса након спроведених поступака, као и осталих релевантних процеса у
јединственом пословно-информационом сиетему .ЈП ЕПС, који утичу на послове набавки
у складу са Законом.

Извршни директори за послове финансија и за корпоративне послове, у складу са
својим делокругом рада доносе једнообразне процедуре, упутства и инструкције за
примену електронских токова документације, посебно у вези са пословима јавних
набавки.

~
i
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XV Завршне одредбе~

Члан 88.

За све што није регулисано овим Правилником, примењиваfiе се одредбе прописакојима се ypefjyjy јавне набавке и општи и други акти ЈП ЕПС.

Члан 89.

Овај Правилник се објављује дана  године на свим огласним таблама ЈПЕПС и ступа на снагу осмог,дана од дана објављивања.Овај Правилник се објављује на профилу наручиоца и на 'Порталу ЈП ЕПС у оквируРегистра интермих аката ЈП ЕПС.

Члан' 90.

Поступци започети до 30.06.2020. године оконаflе се у складу са Законом о јавнимнабавкама („Службени гласник Р С". Бр. 124/12,14/15 и 68/15) и подзаконским актимадонетим на основу тог закона, као и Правилником о'ближем уреfјивању поступка јавненабавке у~Јавном Предузећу „Електропривреда Србије", ЈП Е'ПС број 12.01.359310/1-18од 20.07.2018. године. 4Овај Правилник се, почев од дана ступања на снагу, примењује на поступке јавнихнабавки који су започети после 30.06.2020. године.

Члан 91.

Посебне обрасце предвиi7ене овим Правилником утврђује руководилацорганицазионе целина за набавке у Управи ЈП ЕПС у року од 30 (словима: тридесет) данаод дана стјтања на снагу овог Правилника.

ад ГрчиFi
. д. директора
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