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I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. НАЗИВ, АДРЕСА, ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА 

 Назив Наручиоца: Привредно друштво ''Дринско – Лимске 
хидроелектране'' д.о.о. Бајина Башта.  

 Адреса наручиоца: Трг Душана Јерковића број 1., 31250 Бајина Башта. 

 Интернет страница наручиоца: www.dlhe.rs (сајт у припреми, тако да 
тренутно није могуће објавити Позив на наведеном сајту). 

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Привредно друштво "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. основано је 1. 
јануaра 2006. године и чине га четири Огранка: Хидроелектране "Електроморава" 
– Чачак, Хидроелектрана "Зворник'' - Мали Зворник, "Лимске Хидроелектране'' - 
Нова Варош и Хидроелектране "Бајина Башта'' - Перућац, које у свом саставу 
имају: Хидроелектрану "Бајина Башта'' и Реверзибилну хидроелектрану "Бајина 
Башта".  

Укупни инсталисани производни капацитети  "Дринско – Лимских хидоелектрана" 
износе 1.298МW, од чега у проточно – акумулационим хидроелектранама 684МW, 
и у акумулационо – ревирзибилној хидроелектрани 614МW. Годишња производња 
Привредног Друштва "Дринско – Лимских хидроелектрана" је 2.957GWh, од чега 
се 301GWh производи у Реверзибилној хидроелектрани "Бајина Башта". 

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ "БАЈИНА БАШТА" у Перућцу су, до сада највећи 
хидроенергетски објекат изграђен на реци Дрини. Бетонска брана, висине 90, а 
дужине у круни 460 метара, преградила је реку и створила акумулационо језеро 
које се протеже све до чувене ''На Дрини ћуприје'' у дужини од 52 километра, 
односно до Хидроелектране "Вишеград". У машинској згради смештена су четири 
агрегата, снаге сваки по 105МW, тако да постројење представља инсталисани 
капацитет од 420МW са просечном годишњом производњом од једну милијарду и 
500 милиона кWh електричне енергије. Основни квалитет ове хидроелектране је 
изражен кроз њену велику прилагодљивост систему, знатну регулациону снагу и 
хаваријску резерву која износи око 30 милиона кWh електричне енергије. 
Истражни радови на усвојеном профилу садашње хидроелектране, обављени су у 
периоду од 1952 до 1959.године када је основано Предузеће у изградњи ХЕ 
"Бајина Башта" и када су почели припремни радови, који су трајали до 
1962.године. Интензивни радови на изградњи главног објекта трајали су наредне 
четири године тако да је Хидроелектрана у новембру 1966. године ушла у пробни 
погон са три агрегата а у јуну 1968. године у рад је пуштен и четврти агрегат.  

Од 27. новембра 1966. године, када је хидроелектрана пуштена у рад, до 
31.12.2014. године Електрана је произвела око 71,6 милијарди кWh.  

РЕВЕРЗИБИЛНА ХИДРОЕЛЕКТРАНА "БАЈИНА БАШТА" изграђена је у саставу 
ХЕ "Бајина Башта" као једна технолошка целина, а састоји се од: доње 
акумулације (постојећа акумулација ХЕ "Бајина Башта"), доводно – одводног 
система (доњи и горњи цевовод и тунел са водостаном), машинске зграде са два 
реверзибилна агрегата снаге сваки по 307МW, горње акумулације и бране 
"Лазићи" на Тари. Основна намена РХЕ је производња вршне снаге и енергије у 
циљу покривања врхова дневног дијаграма потрошње, и за покривање сезонских 
мањкова енергије.  

http://www.dlhe.rs/
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Електрана је у погону од 27. новембра 1982. године и до 31.12.2014. године је 
произвела око 20,5 милијарди кWh у генераторском режиму, а у пумпном 
режиму је утрошила око 28,3 милијарде кWh.  

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ДРИНСКО – ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. Бајина 
Башта је извршило усклађивање са новим законом о класификацији делатности и 
решењем привредног суда у Београду разврстано је у Подгрупу 3511 – 
Производња електичне енергије. 

Закон о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/2012) уредио је услове, 
начин и поступак набавке добара, услуга и радова, по коме ПРИВРЕДНО 
ДРУШТВО ''ДРИНСКО – ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ'' д.о.о. Бајина Башта 
реализује своје набавке. 

1. Предметна Јавна набавка се спроводи у ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ.  

2. Предмет Јавне набавке мале вредности је УСЛУГА. 

3. Контакт особе: 

За техничка питања:  

Тривун Вучетић,  
број телефона 031/590-972;  
e-mail: trivun.vucetic@dlhe.rs 

За правна питања:  

Наташа Поповић,  
број телефона 031/590-900;  
e-mail: natasa.popovic@dlhe.rs  

mailto:trivun.vucetic@dlhe.rs
mailto:natasa.popovic@dlhe.rs
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II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015 је ''Редовно 
сервисирање клима уређаја на нивоу ПД ДЛХЕ'', Огранци ХЕ „Бајина 
Башта“ и ''Лимске ХЕ''. 

Спецификација предметних добара, са детаљним описом и количинама даје се 
на Обрасцу број 6 ове Конкурсне документације (Образац структуре понуђених 
јединичних цена).  

2. ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ 

 Ознака – Уређаји за климатизацију 

 Шифра – 39717200 

3. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА.
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III – ВРСТА ЗАХТЕВАНИХ УСЛУГА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГЕ, РОК И МЕСТО 
ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

ВРСТА И ОПИС УСЛУГА 

Врста и опис услуга су детаљно наведени у Обрасцу број 6 ове Конкурсне 
документације - Структура понуђених јединичних цена.  

ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА  

Обим услуга је детаљно наведен у Обрасцу број 6 ове Конкурсне документације 
- Структура понуђених јединичних цена.  

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 

Спецификација и техничке карактеристике захтеваних услуга су детаљно 
наведени у Обрасцу број 6 ове Конкурсне документације - Структура понуђених 
јединичних цена.  

Понуђене услуге морају у потпуности обухватити све послове наведене у 
Обрасцу број 6 Конкурсне документације за ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015, да 
би понуда била одговарајућа.  

Уколико Понуђач не достави тражене доказе да је оспособљен за обављање 
ових услуга, или достави доказе из којих се не види да је оспособљен за 
обављање ових услуга, његова понуда ће бити оцењена као неодговарајућа. 

РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Пружање услуга на позицијама 1,2,3,4,5,6,7,8 и 10. обављаће се пред и у току 
расхладне сезоне 2015. године, а у договору са Наручиоцем. 

Пружање услуга на позицији бр. 9 обављаће се у току расхладне сезоне 2015. 
године, зависно од потреба за интервенцијама. 

МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГА 

ПД "Дринско-Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта 
ХЕ "Бајина Башта" 
31256 Перућац 

  
 

ПД "Дринско-Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта 
„Лимске" ХЕ, Нова Варош 
31320 Нова Варош 
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IV – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА                        
(на основу члана 77. ЗЈН) 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Табела 1 

Редни 
број 

Услови за учешће у поступку 
Јавне набавке  

Доказ о испуњености услова 

1.  
Да је Понуђач регистрован код 

надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар 

Извод из регистра надлежног органа 

За Правна лица: 

 Извод из регистра Агенције за привредне 
ретистре  

 Извод из регистра надлежног Привредног суда 
(установе) 

За Предузетнике: 

 Извод из регистра Агенције за привредне 
ретистре  

 Извод из одговарајућег регистра  

2.  

Да Понуђач и његов законски 
заступник није осуђиван за неко 

од кривчних дела као члан 
организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за 

кривична дела против 
привреде, кривична дела 
против животне средине, 

кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело 

преваре 

Потврде надлежног суда: 

 За Правна лица: 

 Извод из казнене евиденције: 

1. Законски заступник – Уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а 

2. Правно лице – Уверење надлежног суда 

За Предузетнике: 

 Извод из казнене евиденције - Уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а 

За Физичко лице:  

 Извод из казнене евиденције - Уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а 

3.  

 
Да Понуђачу није изречена 
мера забране обављања 

делатности, која је на снази у 
време објављивања Позива за 

подношење понуда 

Потврде надлежног суда или надлежног 
органа за регистрацију привредних субјеката 

За Правна лица: 

 Потврде Привредног и Прекршајног суда или 
Потврда Агенције за привредне ретистре  

За Предузетнике: 

 Потврда Прекршајног суда или Потврда 
Агенције за привредне ретистре  

За Физичко лице:  

 Потврда Прекршајног суда 
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4.  

Да је Понуђач измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране 
државе када има седиште на 

њеној територији 

Потврде надлежног пореског органа и 
организације за обавезно социјално 

осигурање или потврде надлежног органа да 
се понуђач налази у поступку приватизације 

За Правна лица: 

 Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде (порези и доприноси) 

 Уверење локалне самоуправе (изворни 
локални јавни приходи)  

За Предузетнике: 

 Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде (порези и доприноси) 

 Уверење локалне самоуправе (изворни 
локални јавни приходи)  

За Физичко лице:  

 Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде (порези и доприноси) 

 Уверење локалне самоуправе    (изворни 
локални јавни приходи) 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Табела 2 

Редни 
број 

Услови за учешће у поступку 
Јавне набавке  

Доказ о испуњености услова 

1.  

Понуђач мора имати 
професионално искуство за 

пружање услуга  под тачкама 
1,2 и 3. наведених у Обрасцу 

бр. 6.  

 Потврда да је Понуђач, односно његов 
сервисер (име и презиме), који ће сервисирати 
захтеване уређаје, радио на одржавању, 
сервису и ремонту индустријских клима са 
воденим кондезаторима. Потврда мора бити 
издата на меморандуму фирме (клијента) код 
које је Понуђач радио ове послове потписане 
од стране стручног и оверана од стране 
овлашћеног лица клијента. 

2.  

Понуђач мора имати 
професионално искуство за 

пружање услуга  под тачкама  
4  и 5. наведених у Обрасцу бр. 

6. 

  •   Потврда да је Понуђач, односно његов 

сервисер (име и презиме), који ће 

сервисирати захтеване уређаје, радио на 

одржавању, сервису и ремонту расхладне 

централе типа Termofriz PWLC 520/180 са 

компресорским агрегатом  GRASSO AC 880 

снаге 130 КW. Потврда мора бити издата на 

меморандуму фирме (клијента) код које је 

Понуђач радио ове послове потписане од 

стране стручног и оверана од стране 

овлашћеног лица клијента. 
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3.  

Понуђач мора бити стручно 
оспособљен за пружање услуга 

под тачкама 6, 7, 8 и 10. 
наведених у Обрасцу бр. 6. 

 Уверење-Certifikate издат од овлашћене 
установе на име сервисера (име и презиме) 
који ће сервисирати захтеване уређаје, којим 
се потврђује да је Сервисер успешно 
савладао програм и положио завршни испит 
за обуку Постављање клима уређаја и 
одржавање аутоклима уређаја и да је стекао 
кључне компетенције за: 

- Постављање и повезивање спољашне и 
унутрашње јединице сплит клима уређаја 

- Пуштање и провера рада сплит клима 
уређаја 

- Сервисирање сплит клима уређаја 

 Одржавање, дијагностика и отклањање 
кварова на аутоклима уређајима. 

4.  

Понуђач мора имати технички 
капацитет за пружање 
тражених услуга и то: 

 
- За тачке 6, 7 и 10. 

Професионалну Вакуум 
пумпу са вакуумметром 
за вакумирање 
инсталација 

 
- За тачку 8. 

Професионалну 
дијагностичку станицу за 
аутоклиме и аутоклиме 
аутобуса (са могућношћу 
вакуумирања, одвајања 
уља од фреона ...итд) 
минималног капацитета 
12 литара 

 Потврда потписана од стране Понуђача да 
располаже са траженим уређајима (навести 
марку и тип уређаја са основним техничким 
карактеристикама). 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 
124/2012) испуњеност обавезних услова наведених у Табели 1. (од тачке 1. до 
тачке 4.), односно услове из члана 75. став 1., од тачке 1. до тачке 4. Закона о 
јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012), Понуђач доказује  
достављањем попуњене, потписане и оверене Изјаве којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене 
услове, тј. потписивањем Изјаве у прилогу (Образац број 10), у супротном 
Понуда ће бити оцењена као неприхватљива. 

У складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 
124/2012), након достављања напред наведене Изјаве за доказивање обавезних 
услова, Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од 
Понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да у року од 7 дана достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о  испуњености 
услова наведених у Табели, у супротном Понуда ће бити оцењена као 
неприхватљива. 
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на Интернет 
страницама надлежних органа, односно да потписује напред наведену Изјаву, 
али у том случају је дужан да приликом достављања Понуде наведе који су то 
докази и на којим Интернет страницама надлежних органа су доступни у 
супротном мора попунити, потписати, оверити и доставити наведену Изјаву да 
би понуда била прихватљива. 

Додатне услове, односно услове наведене у табели 2, Понуђач доказује 
достављањем захтеваних доказа наведених у истој Табели, у супротном Понуда 
ће бити оцењена као неприхватљива. 
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V – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ - Понуда и остала документација која се односи на понуду 
мора бити састављена на српском језику. 

2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ -  За подношење понуде потребно је да Понуђач 
комплетно попуни, потпише и овери следеће обрасце:  

 Образац број 1 – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ,  

 Образац број 2 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, у 
случају да Понуђач извршење набавке делимично поверава Подизвођачу. 
Образац број 2 не треба попуњавати ако Понуђач наступа самостално или 
подноси Заједничку понуду. 

 Образац број 3 – ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ, у случају да Понуђач наступа 
са Подизвођачем. Ако Понуђач наступа са више подизвођача образац 3 треба 
копирати у потребном броју примерака попунити и приложити уз понуду. 
Образац број 3 не треба попуњавати ако Понуђач наступа Самостално или 
подноси Заједничку понуду. 

 Образац број 4 – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у случају 
подношења Заједничке понуде. Ако Понуђач подноси Заједничку понуду са 
више удружених Понуђача Образац број 4 треба копирати у потребном броју 
примерака, попунити и приложити уз Понуду. Образац број 4 не треба 
попуњавати ако понуђач наступа Самостално или са Подизвођачем. 

 Образац број 5 – ПОНУДА 

 Образац број 6 – СТРУКТУРА ПОНУЂЕНИХ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА 
(СПЕЦИФИКАЦИЈА). 

 Образац број 7 – МОДЕЛ УГОВОРА – Попуњавањем празних места у Моделу, 
чиме потврђује да прихвата елементе Модела уговора, односно да је упознат 
са елементима Модела. Модел уговора мора бити потписан и оверен на 
крају, у супротном понуда ће бити оцењена као неприхватљива. 

 Образац број 8 – ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 Образац број 9 – ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ. 

 Образац број 10 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

 Образац број 10а – ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ИЗ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОВЕ КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у случају подношења понуде са Подизвођачем). 

 Образац број 11 – ИЗЈАВА О ДОСТАВЉЕНОЈ РЕГИСТРОВАНОЈ МЕНИЦИ СА 
МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ И КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ЗА 
ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ. Уколико се уз понуду не достави меница на 
захтеван начин понуда ће бити оцењена као неприхватљива. 

 Образац број 12 –  ИЗЈАВА О НАМЕРАМА У ВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА 
РЕГИСТРОВАНЕ МЕНИЦЕ СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ И КАРТОНОМ 
ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ЗА ДОБРО ИЗВРШРЊЕ ПОСЛА. Уз понуду се 
потписује наведена изјава а меницу доставља само понуђач са којим 
буде закључен уговор. 
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 Образац број 13 – ИЗЈАВА Понуђача о испуњености услова безбедности и 
здравља на раду. У случају подношења понуде са Подизвођечем или 
Заједничке понуде, Образац број 13 копирати у потребном броју примерака, 
тако да сваки Понуђач из групе Понуђача, односно Подизвођач потпише по 
један примерак Изјаве. 

 Образац број 14 – ИЗЈАВА о поштовању обавеза које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. У 
случају подношења понуде са подизвођечем или заједничке понуде, Образац 
број 14. копирати у потребном броју примерака, тако да сваки Понуђач из групе 
Понуђача, односно Подизвођач потпише по један примерак Изјаве. 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА није дозвољена. Уколико Понуђач достави понуду 
са варијантама његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

4. ИЗМЕНА И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ - У року за подношење понуде,  односно пре 
истека рока за подношење понуда, Понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду. Измена или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими 
измењену понуду или обавештење о повлачењу понуде пре истека рока за 
достављање понуда. Ниједна понуда се не може изменити након истека рока за 
подношење понуда. 

5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ - Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће 
извршење Јавне набавке делимично поверити Подизвођачу и да наведе у својој 
понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити Подизвођачу, а који 
не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко 
Подизвођача. Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 
поверити Подизвођачу, дужан је да наведе назив Подизвођача, а уколико Уговор 
између Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај Подизвођач ће бити наведен у 
Уговору. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
Подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за 
Подизвођаче достави Изјаву о испуњености услова, као и за себе, за обавезне 
услове наведене у Табели IV ове Конкурсне документације – ''Услови за учешће у 
предметном поступку'' (Табела 1, од тачке 1. до тачке 4.), а за додатне услове 
наведене у Табели 2. мора доставити доказе као и за Понуђача. У случају 
поношења понуде са Подизвођачем, ако се доспела потраживања преносе 
директно Подизвођачу, Наручила ће, у договору са носиоцем Уговора, плаћања 
вршити дирекно Подизвођачу. 

6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће понуду 
поднети група Понуђача, односно да ли ће бити поднета Заједничка понуда. У 
случају пондошења Заједничке понуде Понуђач је дужан да за сваког Понуђача из 
групе Понуђача достави Изјаву о испуњености услова, као и за себе,  за услове 
наведене у Табели IV ове Конкурсне документације – ''Услови за учешће у 
предметном поступку'' (Табела 1, од тачке 1. до тачке 4.), а додатне услове 
наведене у Табели 2. испуњавају заједно. Понуђач је дужан да, у случају 
подношења Заједничек понуде, уз понуду достави Споразум којим се Понуђачи из 
групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење Јавне 
набавке мале вредности, а који обавезно садржи податке о: 

1) Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
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који ће заступати групу Понуђача пред Наручиоцем; 

2) Понуђачу који ће у име групе Понуђача потписати Уговор; 

3) Понуђачу који ће у име групе Понуђача дати средство обезбеђења; 

4) Понуђачу који ће издати рачун; 

5) Рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) Обавезема сваког од Понуђача из групе Понуђача за извршење Уговора. 

Понуђач који је Самостално поднео Понуде не може истовремено да 
учествује у Заједничкој понуди или као Подизвођач, нити да учествује у 
више Заједничких понуда.  

7. УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ обухвата вредност комплетног обима тражених 
услуга и путне трошкове до објеката Наручиоца у Перућцу и Новој Вароши.  

Укупна вредност се изражава у динарима без пореза на додатну вредност (ПДВ) и 
фиксна је, тј. не може се мењати. 

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

8. ВАЛУТА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Наручилац ће сва плаћање вршити у 
динарима, вирманском уплатом према степену готовости посла, у складу са 
овереним ситуацијама. Крајњи рок за плаћање је 45 календарских дана 
рачунајући од дана службеног пријема ситуације на писарници Наручиоца. Пре 
плаћања ситуацију  ће оверити одговорна лица Наручиоца.  

РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Пружање услуга на позицијама 1,2,3,4,5,6,7,8 и 10. обављаће се пред и у току 
расхладне сезоне 2015. године а у договору са Наручиоцем. 

Пружање услуга на позицији бр. 9 обављаће се у току расхладне сезоне 2015. 
године, зависно од потреба за интервенцијама. 

МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГА 

ПД "Дринско-Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта 
ХЕ "Бајина Башта" 
31256 Перућац 

  
ПД "Дринско-Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта 
„Лимске" ХЕ, Нова Варош 
31320 Нова Варош 

9. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда. У случају да Понуђач понуди краћи рок понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

10. ВАЛУТА У ПОНУДИ – Јединичне цене и укупна вредност се исказују искључиво у 
динарима и фиксне су, тј. не могу се мењати. 
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11. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ је 11 дана од дана објављивања Позива за 
подношење понуда и Конкурсне документације на Порталу Јавних набавки 
Републике Србије, до 08:00 часова задњег дана рока. Уколико рок истиче на дан 
који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни 
радни дан до 08:00 часова. 

12. ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - Понуде се достављају на адресу:  

ПД "Дринско – Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта,  
31250 Бајина Башта,  
Трг Душана Јерковића број 1 

у затвореној коверти, са назнаком: 

НЕ ОТВАРАТИ 
Понуда за јавну набавку мале вредности број ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015 

''Редовно сервисирање клима уређаја на нивоу ПД ДЛХЕ'', Огранци ХЕ 
„Бајина Башта“ и ''Лимске ХЕ'' 

 
а на полеђини навести назив Понуђача, адресу, број телефона и контакт особу. 

Понуда се може доставити путем препоручене поште или предати лично у 
писарници Наручиоца, на напред наведеној адреси.  

13. БЛАГОВРЕМЕНОСТ ПОНУДЕ - Понуда која стигне на адресу Наручиоца у напред 
наведеном року сматраће се благовременом, у супротном понуда ће бити 
неблагобремана и Комисија за предметну Јавну набавку мале вредности 
Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, такву понуду вратити 
Понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

14. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА - Уколико понуда садржи поверљиве податке 
Понуђач је дужан да их посебно назначи, у супротном сматраће се да таквих 
података нема у понуди. Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве 
биће коришћени само за намене предметне Јавне набавке мале вредности и неће 
бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак предметне 
Јавне набавке мале вредности. Ови подаци неће бити објављени приликом 
отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. 

15. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Заинтересовано лице може, у 
писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења 
у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за 
подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од 
дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки. Питања се могу упутити на 
Адресу: ПД "Дринско – Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта, 31250 Бајина Башта, Трг 
Душана Јерковића број 1., или електронским путем на следеће e-mail адресе: 
trivun.vucetic@dlhe.rs и natasa.popovic@dlhe.rs до краја радног времена 
Наручиоца, односно сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова. Питања и сва 
друга појашњења која стигну е-маилом после 15:00 часова евидентираће се као 
да су дошли наредног дана, тј. завешће се код Наручиоца првог наредног радног 
дана. 

mailto:trivun.vucetic@dlhe.rs
mailto:natasa.popovic@dlhe.rs
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Напомињемо да се комуникација у поступку Јавне набавке одвија 
искључиво писаним путем, односно путем поште, електронске поште или 
факсом, а све у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник 
РС број 124/2012).     

На питања која нису постављена у писаном облику Наручилац није у 
oбавези да одговори. 

16. РАЧУНСКЕ ГРЕШКЕ - Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши 
исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном 
поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна су јединичне 
цене.  

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА - Наручилац може да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, 
а може да врши и контролу (увид) код Понуђача односно његовог Подизвођача. 

Понуђачи су обавезни да на захтев Наручиоца, у току прегледа, вредновања и 
рангирања понуда, пруже допунска објашњења. 

Захтев за допунско објашњење Наручилац упућује Понуђачу у писаној форми и у 
истом одређује примерен рок за одговор. 

18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА у предметној Јавној набавци мале 
вредности је најнижа понуђена цена уз испуњење обавезних и додатних 
услова.   

19. ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМ - У случају да постоје две или више понуда са истом 
ценом, Наручилац ће извршити доделу Уговора, односно предност дати Понуђачу 
који понуди краћи рок доласка на објекат ради интервенције, по примљеном 
позиву. 

20. ПАТЕНТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА – Обaвeштавају се Понуђачи дa 
нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси Пoнуђaч.  

21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА подноси се Републичкој комисији, а предаје 
наручиоцу. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке мале вредности, против сваке радње Наручиоца. Захтев за заштиту 
права којим се оспорава врста поступка, садржина Позива за подношење понуда 
или Конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 
стране Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања. 

У случају подношења Захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, 
садржина Позива за подношење понуда или Конкурсне документације долази до 
застоја рока за подношење понуда. 
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После доношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави 
предметног поступка, рок за подношење Захтева за заштиту права је пет дана од 
дана пријема Одлуке. 

На достављање захтева за Заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 
достављања Одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона о јавним набавкама (Сл. 
гласник РС број 124/2012). 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 
поступку Јавне набавке мале вредности ако су подносиоцу захтева били или 
могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
захтева из члана 149. став 3. члана Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 
број 124/2012), а подносилац Захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Подносилац Захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 
Србије број: 840-30678845-06, сврха: Републичка административна такса, 
корисник: Буџет Републике Србије, уплати таксу одређену Законом о јавним 
набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012). 

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке мале вредности, односно објављује Обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од 
дана пријема Захтева за заштиту права. 

22. УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ће бити закључен са Понуђачем чија је понуда 
изабрана као најповољнија, у року од осам дана од истека рока за подношење 
Захтева за заштиту права из члана 149. Законом о јавним набавкама (Сл. гласник 
РС број 124/2012). 
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VI – ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у Обрасцима број 
1., 2., 3., 4., 5. и 6.  

Ако Понуђач подноси понуду Самостално, потребно је попунити само обрасце 
број 1, 5 и 6, ако наступа са Подизвођачем обрасце број 1, 2, 3, 5 и 6, а у случају 
подношења Заједничке понуде потребно је попунити Обрасце број 1, 4, 5 и 6. 

У Обрасцу понуде треба заокружити један од начина на који се подноси понуда: 
Самостално, са Подизвођачем или Заједничка понуда. У случају подношења 
понуде са Подизвођачима или Заједничке понуде потребно је на предвиђено 
место уписати називе свих Подизвођача или свих Понуђача из групе Понуђача а 
потребне обрасце копирати у довољан број примерака. 
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Образац број 1 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

1. Назив Понуђача:  .........................................................................................    

2. Адреса Понуђача:  .......................................................................................  

3. Лице за контакт:  ..........................................................................................  

4. Електронска адреса лица за контакт:  ........................................................  

5. Телефон:  .....................................................................................................  

6. Телефон/факс:  ............................................................................................  

7. Порески идентификациони број (ПИБ):  .....................................................  

8. Матични број:  ..............................................................................................  

9. Број текућег рачуна:  ....................................................................................   

10. Банка: ............................................................................................................  

11. Лице одговорно за потписивање уговора и функција:  .............................  

  

 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 
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Образац број 2 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

У предметној Јавној набавци мале вредности број ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015 

''Редовно сервисирање клима уређаја на нивоу ПД ДЛХЕ'', Огранци ХЕ „Бајина 

Башта“ и ''Лимске ХЕ'', изјављујемо да извршење набавке делимично поверавамо 

Подизвођачу ________________________ и то ____ % од укупне вредности 

предметне Јавне набавке мале вредности. Део предмета Јавне набавке мале 

вредности који ћемо извршити преко Подизвођача је 

_________________________________________ 

________________________________________________________________________ . 

 
 
 

Место и датум: 

 

 

МП 

Понуђач: 
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Образац број 3 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
(У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

1. Назив Подизвођача:  ...................................................................................    

2. Адреса Подизвођача:  .................................................................................  

3. Лице за контакт:  ..........................................................................................  

4. Електронска адреса лица за контакт:  ........................................................  

5. Телефон:  .....................................................................................................  

6. Телефон/факс:  ............................................................................................  

7. Порески идентификациони број (ПИБ):  .....................................................  

8. Матични број:  ..............................................................................................  

9. Број текућег рачуна:  ....................................................................................   

10. Банка: ............................................................................................................  

11. Лице одговорно за потписивање уговора и функција:  .............................  

  

 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 

 

 

  

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: У случају подношења понуде са више Подизвођача, Образац број 3 
копирати у довољан број примерака, тако да сваки Подизвођач може да попуни 
посебно дати Образац. 
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Образац број 4 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
(У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ) 

1. Назив Понуђача:  .........................................................................................    

2. Адреса Понуђача:  .......................................................................................  

3. Лице за контакт:  ..........................................................................................  

4. Електронска адреса лица за контакт:  ........................................................  

5. Телефон:  .....................................................................................................  

6. Телефон/факс:  ............................................................................................  

7. Порески идентификациони број (ПИБ):  .....................................................  

8. Матични број:  ..............................................................................................  

9. Број текућег рачуна:  ....................................................................................   

10. Банка: ............................................................................................................  

11. Лице одговорно за потписивање уговора и функција:  .............................  

  

 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

НАПОМЕНА: У случају подношења Заједничке понуде са више Понуђача, 
Образац број 4 копирати у довољан број примерака, тако да сваки Понуђач из 
групе Понуђача може да попуни посебно дати Образац. 
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Образац број 5 

 

Назив Понуђача: ______________________    

Број Понуде: _______                                      

Датум: __________  године 

Место: ________________ 

 

У поступку Јавне набавке мале вредности број ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015 
''Редовно сервисирање клима уређаја на нивоу ПД ДЛХЕ'', Огранци ХЕ „Бајина 
Башта“ и ''Лимске ХЕ'', Наручиоца ПД ''Дринско – Лимске ХЕ'' д.о.о. Бајина Башта, 
подносимо следећу: 

П О Н У Д У 

У складу са условима утврђеним Конкурсном документацијом број ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 
10-1 и 2/2015 нудимо вам пружање предметних услуга под следећим условима:  

1. ПОНУДУ ПОДНОСИМО:  

a)  Самостално 
 

б) Са Подизвођачем/има и то: 
 
 

 1. Назив Подизвођача:  

  Поверени део набавке:  

  Процентуално учешће у укупној вредности: 

 

 2. Назив Подизвођача: 

  Поверени део набавке: 

  Процентуално учешће у укупној вредности: 

 

 3. Назив Подизвођача: 

  Поверени део набавке: 

  Процентуално учешће у укупној вредности: 

 

в) Заједничка понуда групе понуђача и то: 
 

 

 1.  

 2.  

 3.  
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Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (мин. 60 дана).  

Укупна вредност понуде износи: _____________ динара без ПДВ-а. 

У укупну вредност урачуната је вредност комплетног обима понуђених услуга на 
адреси Наручиоца и сви други трошкови за реализацију предметне јавне набавке 
мале вредности, осим трошкова ПДВ-а. 

Валута и начин плаћања: Наручилац ће сва плаћање вршити у динарима, 
вирманском уплатом, према степену готовости посла, у складу са овереним 
ситуацијама. Крајњи рок за плаћање је 45 календарских дана рачунајући од дана 
службеног пријема ситуације на писарници Наручиоца. Пре плаћања ситуацију ће 
оверити одговорна лица Наручиоца.  

Понуђач је обвезник плаћања ПДВ-а:   1.  ДА        2. НЕ                                                           
(Понуђач заокружује одговор под 1. или под 2.)  

Реализација комплетног обима понуђених услуга ћемо извршити у траженим 
роковима, у договору са Наручиоцем.  

Место пружања услуга - Комплетан обим понуђених услуга извршићемо на 
адресама: 

ПД "Дринско-Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта 
ХЕ "Бајина Башта" 
31256 Перућац 

 
ПД "Дринско-Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта 
„Лимске" ХЕ, Нова Варош 
31320 Нова Варош 
 
Период пружања услуга: 

Пружање услуга на позицијама 1,2,3,4,5,6,7,8 и 10. обављаће се пред и у току 
расхладне сезоне 2015. године, а у договору са Наручиоцем. 

Пружање услуга на позицији бр. 9 обављаће се у току расхладне сезоне 2015. године, 
зависно од потреба за интервенцијама. 

У случају квара обавезујемо се да ћемо доћи по позиву на објекат ХЕ ''Бајина Башта'' 
у Перућцу у року од _____ сати од момента пријема писаног позива од стране 
Наручиоца (потребно је уписати гарантовано време доласка сервисера на објекат, 
које не може бити дуже од 1,5 сати од момента пријема писаног позива од стране 
Наручиоца). 

 
 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 
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Образац  број 6 

VII –СТРУКТУРА ПОНУЂЕНИХ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА 

ЗА ПРУЖАЊЕ ПРЕДМЕТНИХ УСЛУГА - ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015 

''Редовно сервисирање клима уређаја на нивоу ПД ДЛХЕ'', Огранци ХЕ „Бајина Башта“ и ''Лимске ХЕ'' 

Понуђач приликом попуњавања Обрасца структуре цене, односно приликом попуњавања следеће табеле, мора 
попунити комплетну табелу, односно потребно је уписати јединичне цене без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, стопу ПДВ-
а, износ ПДВ-а, укупну цену са ПДВ-ом, укупну вредност понуде са и без ПДВ-а и укупан износ ПДВ-а.  

Цене се исказују искључиво у динарима. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

ЗА РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА НА НИВОУ ПД ДЛХЕ, ОГРАНАК ХЕ „БАЈИНА БАШТА““ 

 

 

Редни 
број 

Опис добара Ј.М. Количина  

Јединична 
цена  

без ПДВ-а 
(РСД/ком) 
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без ПДВ-а 

(РСД) 

Стопа ПДВ 
(%) 

Износ 
ПДВ-а 
(РСД) 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

(РСД) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8 

1.  1. Rashladni orman „Sloboda“ tip CAE 517/s sa vodenim 
kondezatorom i kompresorom MANEUROP MT 64 HM-4 
Danfoss Rashladni fluid F-22                                                                                
(lokacija-lokalna komanda HE“B.Bašta)  
 

Kod redovnog godišnjeg servisiranja izvršiti čišćenja, dotezanja i 
zamene potrošnog materijala tipa filtera, kaiševa, ležajeva i sl. i 
odraditi sledeće pozicije : 
- Proveriti zaptivenost instalacije na freonskoj strani. 

ком. 1. 
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- Ispitati stanje ulja u instalaciji kao i nivo istog i izvršiti 
dopunu ili zamenu ako je ulje u lošem stanju. 
- Vakumiranje instalacije obavezno pre zamene. 
- Ispitivanje elektro ispravnosti i ukupnog rada kompresora 
sa proverom kapaciteta. 
- Provera stanja ručnog vodno-regulacionog ventila sa 
korekcijom rashladnog fluida-režim protoka. 
- Kod ventilatorske sekcije proveriti geometriju i stabilnost 
ventilatorskih lopatica, spojnica, ležajeva itd. i otkloniti 
nedostatke. 
- Demontaža i obavezno pranje vazdušnih filtera i njihova 
zamena novim. 
- Provera stanja ležaja elektromotora i eventualna zamena 
istih. 
- Provera stanja klinastih kaiševa i eventualna zamena. 
- Provera rada ovlaživača vazduha  i regulacija dopune 
vodom uređaja sa zamenom el. grejača. 
- Obavezno ispiranje kondezatora hemijskim sredstvima 
(pumpom) zbog naslaga kamenca. 
- Zamena filtera sušača gasa. 
- Temeljno čišćenje i kontrola glavnog elektro ormana sa 
dotezanjem spojeva i eventualnom zamenom elemenata 
oštećenih tokom ekspoatacije. 
- Ispitivanje rada grejača u zimskim uslovima rada klima 
ormana i ako je potrebno zamena neispravnih. 
- Provera ispravnosti zaštitnih uređaja i regulacija 
paremetara rada istih na potrebne vrednosti. 

 

Sav potrošni materijal i sve delove koji se menjaju u toku                      

servisiranja obezbedjuje Ponudjač. 

Sve tehničke tečnosti i gasove za zamenu i dopunu tokom 
radova obezbeđuje Ponuđač. 
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2.  2. Rashladni orman „Westinghouse“ tip UF 090W sa vodenim 

kondenzatorom i kompresorom MANEUROP MT 64 HM-4 

Danfoss rashladni fluid F-22                                                              

(lokacija - laboratorija na HE „B.Bašta“) 

          Kod redovnog godišnjeg servisiranja izvršiti čišćenja, 

dotezanja i zamene potrošnog materijala tipa filtera, kaiševa, 

ležajeva i sl. i odraditi sledeće pozicije : 

- Proveriti zaptivenost instalacije na freonskoj strani. 

- Ispitati stanje ulja u instalaciji kao i nivo istog i izvršiti 

dopunu ili zamenu ako je ulje u lošem stanju. 

- Vakumiranje instalacije obavezno pre zamene. 

- Ispitivanje elektro ispravnosti i ukupnog rada 

kompresora sa proverom kapaciteta. 

- Provera stanja ručnog vodno-regulacionog ventila sa 

korekcijom rashladnog fluida-režim protoka. 

- Kod ventilatorske sekcije proveriti geometriju i 

stabilnost ventilatorskih lopatica, spojnica, ležajeva 

itd. i otkloniti nedostatke. 

- Demontaža i obavezno pranje vazdušnih filtera i 

njihova zamena novim. 

- Provera stanja ležaja elektromotora i eventualna 

zamena istih. 

- Provera stanja klinastih kaiševa i eventualna zamena. 

- Provera rada ovlaživača vazduha  i regulacija dopune 

vodom uređaja sa zamenom el. grejača. 

- Obavezno ispiranje kondezatora hemijskim 

sredstvima (pumpom) zbog naslaga kamenca. 

ком. 1. 
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- Zamena filtera sušača gasa. 

- Temeljno čišćenje i kontrola glavnog elektro ormana 

sa dotezanjem spojeva i eventualnom zamenom 

elemenata oštećenih tokom ekspoatacije. 

- Ispitivanje rada grejača u zimskim uslovima rada 

klima ormana i ako je potrebno zamena neispravnih. 

- Provera ispravnosti zaštitnih uređaja i regulacija 

paremetara rada istih na potrebne vrednosti. 

 

Sav potrošni materijal i sve delove koji se menjaju u 

toku  servisiranja obezbedjuje Ponudjač. 

Sve tehničke tečnosti i gasove za zamenu i dopunu 

tokom radova obezbeđuje Ponuđač. 

3.  3. Rashladni orman „Westinghouse“ tip UF 090 W sa vodenim 

kondenzatorom i kompresorom nepoznatog porekla-tablica 

nečitka, rashladni fluid F-22                                                

(lokacija-Relejna prostorija HE“B-Bašta) 

Kod redovnog godišnjeg servisiranja izvršiti čišćenja, 

dotezanja i zamene potrošnog materijala tipa filtera, 

kaiševa, ležajeva i sl. i odraditi sledeće pozicije : 

- Proveriti zaptivenost instalacije na freonskoj strani. 

- Ispitati stanje ulja u instalaciji kao i nivo istog i izvršiti 

dopunu ili zamenu ako je ulje u lošem stanju. 

- Vakumiranje instalacije obavezno pre zamene. 

- Ispitivanje elektro ispravnosti i ukupnog rada 

kompresora sa proverom kapaciteta. 

- Provera stanja ručnog vodno-regulacionog ventila sa 

ком. 1. 
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korekcijom rashladnog fluida-režim protoka. 

- Kod ventilatorske sekcije proveriti geometriju i 

stabilnost ventilatorskih lopatica, spojnica, ležajeva 

itd. i otkloniti nedostatke. 

- Demontaža i obavezno pranje vazdušnih filtera i 

njihova zamena novim. 

- Provera stanja ležaja elektromotora i eventualna 

zamena istih. 

- Provera stanja klinastih kaiševa i eventualna zamena. 

- Provera rada ovlaživača vazduha  i regulacija dopune 

vodom uređaja sa zamenom el. grejača. 

- Obavezno ispiranje kondezatora hemijskim 

sredstvima (pumpom) zbog naslaga kamenca. 

- Zamena filtera sušača gasa. 

- Temeljno čišćenje i kontrola glavnog elektro ormana 

sa dotezanjem spojeva i eventualnom zamenom 

elemenata oštećenih tokom ekspoatacije. 

- Ispitivanje rada grejača u zimskim uslovima rada 

klima ormana i ako je potrebno zamena neispravnih. 

- Provera ispravnosti zaštitnih uređaja i regulacija 

paremetara rada istih na potrebne vrednosti. 

 

Sav potrošni materijal i sve delove koji se menjaju u toku                      

servisiranja obezbedjuje Ponudjač. 

 

Sve tehničke tečnosti i gasove za zamenu i dopunu 

tokom radova obezbeđuje Ponuđač. 
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4.  4. Rashladna centrala tip PWLC 520/180 (520 000 Friga 180 ks-

132 kW) sa vodenim kondenzatorom i dva simetrično 

raspoređena kompresora GRASSO – tip AC 880 (proizveden 

1980 godine) rashladni fluid Freon F-22, lokacija Mašinska 

zgrada RHE „Bajina Bašta“           

      Kod redovnog godišnjeg servisiranja pozicije 4. potrebno je : 

4.1. Čišćenje kondezatora od kamenca hemijskim 

sredstvima i pumpom. 

4.2. Zamena filtera sušača gasa i filtera ulja (gas F-22 a 

ulja su viskoziteta     3,6 - 5,0 °E na 50 °C) 

4.3. Kompletno punjenje jedne rashladne jedinice sa 

freonom F-22                   

       (potrebno 120kg). 

4.4. Baždarenje ventila sigurnosti u ovlašćenoj ustanovi 

(2.kom. x 1" na   

        pritisak 21 bar-a) 

4.5. Na kompresorima GRASSO tip AC 880 je potrebno 

uraditi : 

 

- redovan servis (obavezan na svakih 5000h) što 

podrazumeva otvaranje  kompresora, provera stanja 

habajućih delova i zamena istih. 

- provera rada grejača ulja u karterima kompresora i 

eventualna zamena istih 

- provera zaptivanja „osovinskih“ zaptivača (zaptivača 

vratila) kompresora i eventualna zamena istih. 

- provera nivoa ulja u karterima i dolivanje ako je potrebno 

ком. 1. 

     



ПД "Дринско-Лимске ХЕ"д.о.о. 
Бајина Башта 
 

ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015       Страна 29 oд 49 

Редни 
број 

Опис добара Ј.М. Количина  

Јединична 
цена  

без ПДВ-а 
(РСД/ком) 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

(РСД) 

Стопа ПДВ 
(%) 

Износ 
ПДВ-а 
(РСД) 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

(РСД) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8 

 

4.5. Puštanje rashladne centrale u rad, praćenje i 

podešavanje paremetara. 

Sav potrošni materijal i sve delove koji se menjaju u toku                      

servisiranja obezbedjuje Ponudjač. 

 

   Sve tehničke tečnosti i gasove za zamenu i dopunu 

tokom radova obezbeđuje Ponuđač.                                               

 

5.  5.       Rashladna centrala tip PWLC 520/180 (520 000 Friga 180 ks-

132 kW) sa vodenim kondenzatorom i dva simetrično 

raspoređena kompresora GRASSO – tip AC 880 (proizveden 

1980 godine) rashladni fluid Freon F-22, lokacija Mašinska 

zgrada RHE „Bajina Bašta“       

      Kod redovnog godišnjeg servisiranja pozicije 5. potrebno je : 

5.1. Čišćenje kondezatora od kamenca hemijskim 

sredstvima i pumpom. 

5.2. Zamena filtera sušača gasa i filtera ulja (gas F-22 a 

ulja su viskoziteta     3,6 - 5,0 °E na 50 °C) 

5.3. Dopuna rashladne jedinice freonom F-22 po potrebi.                   

5.4. Baždarenje ventila sigurnosti u ovlašćenoj ustanovi 

(2.kom. x 1" na   

        pritisak 21 bar-a) 

5.5. Na kompresorima GRASSO tip AC 880 je potrebno 

uraditi : 

 

- redovan servis (obavezan na svakih 5000h) što 

ком. 1. 
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podrazumeva otvaranje  kompresora, provera stanja 

habajućih delova i zamena istih. 

- provera rada grejača ulja u karterima kompresora i 

eventualna zamena istih 

- provera zaptivanja „osovinskih“ zaptivača (zaptivača 

vratila) kompresora i eventualna zamena istih. 

- zamena ulja u karterima kompresora (potrebno 36 litara 

ulja) 

 

5.6. Puštanje rashladne centrale u rad, praćenje i podešavanje 

paremetara 

 

Sav potrošni materijal i sve delove koji se menjaju u toku                      

servisiranja obezbedjuje Ponudjač. 

 

    Sve tehničke tečnosti i gasove za zamenu i dopunu tokom radova 

obezbeđuje Ponuđač.                                                         

6.  6.      Klasični klima uređaji i invertori split sistem sa unutrašnjim i 

spoljašnjim  jedinicama - razni proizvođači, rashladnog 

kapaciteta od 12-24000 Btu. 

          Ovi klima uređaji su locirani na objektima u Perućcu 

(komandna zgrada, mašinska zgrada RHE, mašinska zgrada 

He i Hotel Jezero) i u Bajinoj Bašti (upravna zgrada i prateći 

objekti). 

 

 

         Kod redovnog godišnjeg servisiranja potrebno je : 

ком. 126 
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6.1. čišćenje mehaničko i hemijsko spoljašnje i unutrašnje jedinice 

6.2. čišćenje ventilatora sa dezinfekcijom unutrašnje jedinice i 

proverom     odvoda kondezata. 

6.3. Provera temperature isparenja, saniranje eventualnih 

procurivanja na   instalaciji sa dopunom gasa. 

6.4. zamena baterija u daljinskim upravljačima. 
 

Sve ove kilma uređaje Ponuđač će servisirati etapno, u dogovoru sa 

Naručiocem a prema raspoloživosti postrojenja gde su locirani. 
 

Sve tehničke tečnosti i gasove za zamenu i dopunu tokom radova 

obezbeđuje Ponuđač. 

7.  7.       Klasični klima uređaji i invertori split sistem sa unutrašnjim i 

spoljašnjim  jedinicama - razni proizvođači, rashladnog 

kapaciteta od 12-24000 Btu. 

         Ovi klima uređaji nalaze se u upravnoj zgradi u Novoj Varoši i 

na objektima Limskih Hidroelektrana (Kokin Brod, Uvac, 

Bistrica i Potpeć) 

 

         Kod redovnog godišnjeg servisiranja potrebno je : 

7.1. čišćenje mehaničko i hemijsko spoljašnje i unutrašnje 

jedinice 

7.2. čišćenje ventilatora sa dezinfekcijom unutrašnje 

jedinice i proverom     odvoda kondezata. 

7.3. Provera temperature isparenja, saniranje eventualnih 

procurivanja na   instalaciji sa dopunom gasa. 

7.4. zamena baterija u daljinskim upravljačima. 
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Sve ove kilma uređaje Ponuđač će servisirati etapno, u 

dogovoru sa Naručiocem a prema raspoloživosti 

postrojenja gde su locirani. 

Sav potrošni materijal i sve delove koji se menjaju u toku                      

servisiranja obezbedjuje Ponudjač. 

 

Sve tehničke tečnosti i gasove za zamenu i dopunu tokom radova 

obezbeđuje Ponuđač. 

8.  8.     Servis klima uređaja u: 

            - autobus Mercedes – Sanos, 

            - autobus Volvo-Neobus,  

            - auto dizalica „Liebherr“ .       

     Kod redovnog godišnjeg servisiranja potrebno je : 

     8.1. Proveriti ispravnost celog sistema 

     8.2. Proveriti temperaturu isparavanja, saniranje eventualnih 

procurivanja sa     dopunom freona 

     8.3. Proveriti rad ventilatora i otkloniti eventualne smetnje 

     8.4. Očistiti vazdušne filtere 

     8.5. Zameniti filter freonske instalacije 

     8.6. Kontrolisati i dopuniti ulje u kompresoru 

     8.7. Očistiti kondenzatore 

     8.8. Podesiti parametre i proveriti celokupan rad sistema 

 

ком. 3 
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 Sav potrošni materijal i sve delove koji se menjaju u toku                        

servisiranja obezbedjuje Ponudjač. 

 

Sve tehničke tečnosti i gasove za zamenu i dopunu tokom radova 

obezbeđuje Ponuđač. 
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9.  

9.    Zbog uloge rashladnih mašina i klima sistema u procesu rada 

Elektrane (sprečavaju pojavu kondenzata u uljnim sistemima i 

ležajnim uljima) i starosti klima ormana i kompresora (30-50 

godina u eksploataciji) u slučaju kvara obavezan je hitan 

dolazak servisera po pozivu na objekat HE Bajina Bašta u 

Perućcu u roku od maksimalno 1,5 sata od dobijanja poziva i 

zbog toga je potrebno:  

          Upisati garantovano vreme dolaska servisera na objekat u HE 

Bajina Bašta u Perućcu______________ (макs. 1,5 sat od 

primljenog poziva) 

          Ponuditi cenu radnog sata servisera za rad na objektima HE 

Bajina Bašta za dolazak po hitnom pozivu a koja će obuhvatiti 

sve troškove servisera (put, alat, oprema...itd) za planiranih 40 

radnih sati 

Plaćanje će se vršiti na osnovu overenog radnog naloga 

nakon svake intervencije (do potrošenih 40 sati). 

 

Radovi definisani u poziciji 9. obavljaće se u toku rashladne sezone 

2015 god. zavisno od potreba za intervencijama. 

час 40 
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Редни 
број 

Опис добара Ј.М. Количина  

Јединична 
цена  

без ПДВ-а 
(РСД/ком) 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

(РСД) 

Стопа ПДВ 
(%) 

Износ 
ПДВ-а 
(РСД) 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

(РСД) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8 

10.  10.    Montaža novih klima uredjaja 

 

         Postavljanje i povezivanje spoljašnje i unutrašnje jedinice split 

klima uredjaja prosečne snage 12000 Btu sa ugradnjom 

prosečno 4m cevovoda po svakoj klimi na lokaciji Bajina 

Bašta. 

 
 

 

kom 

 
 

 

15 

     

 

УКУПНО ДИНАРА БЕЗ ПДВ-а  

УКУПНО ПДВ-а  

УКУПНО ДИНАРА СА ПДВ-ом  

Уз понуду достављамо: : 

 Потврду да је Понуђач односно његов сервисер (име и презиме) радио на одржавању, сервису и ремонту индустријских клима 
ормана са воденим кондезатором а посебно да је радио расхладне централе типа Termofriz PWLC 520/180 са компресорским 
агрегатом GRASSO AC 880. 

 Уверење-Certifikate издат од овлашћене установе на име сервисера којим се потврђује да је Сервисер успешно савладао програм и 
положио завршни испит за обуку Постављање клима уређаја и одржавање аутоклима уређаја 

 

 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 
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Образац  број 7 

VIII - МОДЕЛ УГОВОРА  

''Редовно сервисирање клима уређаја на нивоу ПД ДЛХЕ'', Огранци ХЕ „Бајина 
Башта“ и ''Лимске ХЕ'' 

1. Наручилац : ПД ''ДРИНСКО – ЛИМСКЕ ХЕ'' д.о.о. Бајина Башта 
31250 Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1.,  
Матични број: 20114207 
ПИБ: 104196916 
Текући рачун број: 205-8808-48 
Банка: Комерцијална банка 
које заступа в.д. директора Златан Јовановић, дипл.маш. инж., 
у даљем тексту Наручилац 

  
 и 
  

2. Пружалац 
услуга: 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
Матични број: ............................ 
ПИБ: ....................... 
Текући рачун број: .................................. 
Банка: ................................ 
које заступа ................................................................................ 
у даљем тексту Пружалац услуга 
 
који наступа са Подизвођачем: 
1. ................................................................................................. 
 
који је поднео Заједничку понуду са следећим Понуђачима: 
1. ................................................................................................. 
2. ................................................................................................. 
3. ................................................................................................. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет Уговора је ''Редовно сервисирање клима уређаја на нивоу ПД ДЛХЕ'', 
Огранци ХЕ „Бајина Башта“ и ''Лимске ХЕ'', у складу са Спецификацијом 
предметнуих услуга, у којој је детаљно наведен опис тражених услуга, из Конкурсне 
документације број ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015 (Образац број 6), који ће бити 
саставни део Уговора. 
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Члан 2. 

Уговор се додељује Понуђачу _____________________, који је поднео понуду са 
Подизвођачем ______________________, Заједничку понуду са Понуђачима 
________________________ и ___________________________, на основу 
спроведеног поступка Јавне набавке мале вредности број ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 
2/2015, по Одлуци Директора о покретању поступка број 10-1/1, према Записнику 
Комисије Наручиоца о отварању понуда број 10-1/___ од _____.2015. године, 
Извештаја Комисије о стручној оцени понуда број 10-1/_____ од _____.2015. године и 
Одлуке Директора о додели уговора број 10-1/____ од _______.2015. године.  

Пружалац услуга се обавезује да изврши комплетан обим тражених услуга у свему 
према Конкурсној документацији број ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015, прихваћеној 
Понуди број 10-1/____ од ______.2015. године (Образац број 5) која ће бити саставни 
део Уговора, као и Спецификацији (Образац број 6), која ће, такође, бити саставни 
део Уговора.  

НАПОМЕНА: Члан 2 попуњава Наручилац.  

УКУПНА УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ  

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност за комплетан обим предметних услуга из члана 1. овог 
Модела уговора прихваћена је из понуде и износи _________________ динара 
(словима: _______________________________________________) без ПДВ-а.   

Укупна уговорена вредност је непроменљива, фиксна и не може се повећавати по 
било ком основу. 

У укупну вредност из става 1. овог члана урачунат је комплетан обима предметних 
услуга на адресама Наручиоца и сви други трошкови за реализацију предметне јавне 
набавке мале вредности осим трошкова ПДВ-а. 

ВАЛУТА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да укупну уговорену вредност из члана 3. овог Модела 
уговора исплати Пружаоцу услуга у динарима, вирманском уплатом, према степену 
готовости посла, у складу са овереним ситуацијама.  

Крајњи рок за плаћање је 45 календарских дана рачунајући од дана службеног 
пријема ситуације на писарници Наручиоца. Пре плаћања ситуацију ће оверити 
одговорна лица Наручиоца.  

Пружалац услуга се обавезује да се, приликом испостављања ситуације, 
обавезно позове на број и предмет јавне набавке мале вредности и број 
Уговора (заводни број Наручиоца). 
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ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА 

Члан 5. 

 

Пружалац услуга се обавезује:  

 да у року од максимално 10 дана од дана закључења Уговора, достави 
Наручиоцу регистровану меницу са меничним овлашћењем и картоном 
депонованих потписа за добро извршење посла, на износ од 7% од уговорене 
вредности, која важи најмање 5 дана дуже од истека рока за коначно извршење 
посла; 

 да услуге изврши квалитетно уз поштовање техничких норматива за ову врсту 
услуга;  

 да изврши комплетан обим предметних услуга које у потпуности одговарају 
траженим техничким захтевима из Обрасца број 6 Конкурсне документације за 
ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015, у складу са достављеним доказима; 

 да поштује прописе и правила која дефинишу безбедност информација у              
ПД ''Дринско – Лимске ХЕ'' д.о.о. Бајина Башта (у прилогу Уговора ће бити 
Уговор број IF-00-085 који Пружалац услуга треба да потпише);  

 да се придржава упутстава која добије од одговорних лица Наручиоца;  

 да раднике који буду ангажовани, пре увођења у посао, упозна и упозори на 
неопходност поштовања мера безбедности и здравља на раду које предузима 
Послодавац како би се максимално избегла могућност настанка нежељених 
последица на радном месту;  

 да своје раднике, пре упућивања на обављање предметних радова, осигура и 
обезбеди им опрему и лична средства за заштиту на раду са обавезним 
истицањем амблема фирме Пружаоца услуга;  

 да се приликом пружања предметних радова придржава Закона о безбедности 
и здрављу на раду и са Наручиоцем потпише Споразум о уређивању материје 
безбедности и здравља на раду;  

 да надокнади сву евентуалну штету коју причини радник Пружаоца услуга 
према Наручиоцу или трећем лицу, намерно или крајњом непажњом;  

 да надокнади сву евентуалну штету коју радник претрпи приликом пружања 
предметних услуга; 

 да испуни све обавезе, према Наручиоцу, из овог Модела уговора и Конкурсне 
документације број ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015;  

 да уз Уговор достави потписану и оверену сву документацију за безбедност и 
заштиту на раду, која буде у прилогу Уговора. 

 

Пружалац услуга не може започети пружање предметних услуга уколико није 
доставио сву напред наведену документацију. 



ПД "Дринско-Лимске ХЕ"д.о.о. 
Бајина Башта 
 

ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015       Страна 39 oд 49 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 6. 

Наручилац се обавезује:  

 да по пријему менице за добро извршење посла, врати Испоручиоцу меницу за 
озбиљност понуде, коју је Испоручилац доставио уз Понуду; 

 да у законском року врши плаћање по Уговору; 

   да благовремено Пружаоца услуга уведе у посао и омогући му несметано 
пружање услуга по Уговору;  

   да раднике који буду ангажовани, пре увођења у посао, упозна са 
присутним ризицима на овим пословима и мерама које ће се  спроводити 
у циљу обезбеђења максималне безбедности и здравља на раду, сходно 
закону о безбедности и здрављу на раду (СГ РС број 101/2005) и са 
Пружаоцем услуга потпише Споразум о уређивању материје безбедности 
и здравља на раду; 

    да радницима укаже на мере колективне заштите, против пожарне заштите, 
дозвољеним правцима кретања у објекту и упозори раднике да се током 
пружања предметних услуга морају придржавати тих мера; 

   да именује одговорно лице за предметне услуге и о томе писаним путем 
извести Пружаоца услуга; 

   да по завршетку пружања услуга са Пружаоцем услуга сачини Записник о 
извршеним услугама и примопредаји услуга;  

 да испуни све обавезе, према Испоручиоцу услуга, из овог Модела уговора и 
Конкурсне документације број ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015.  

МЕСТО И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА  

Члан 7. 

Пружање услуга на позицијама 1,2,3,4,5,6,7,8 и 10., из Обрасца структуре понуђене 
цене, који ће бити у прилогу Уговора, обављаће се пред и у току расхладне сезоне 
2015. године, а у договору са Наручиоцем. 

Пружање услуга на позицији бр. 9, из истог Обрасца, обављаће се у току расхладне 
сезоне 2015. године, зависно од потреба за интервенцијама. 

Члан 8. 

Услуге ће се вршити у местима на адресама: 

ПД "Дринско-Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта 
ХЕ "Бајина Башта" 
31256 Перућац 
  
ПД "Дринско-Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта 
„Лимске" ХЕ, Нова Варош 
31320 Нова Варош 
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УТВРЂИВАЊЕ КВАНТИТЕТА, КВАЛИТЕТА И ОДГОВОРНОСТИ 

Члан 9. 

Сматраће се да је Извршилац тражених услуга извршио услуге када их без примедби, 
квантитативно и квалитативно, прими Наручилац. 

Контролу извршења и квалитета услуга вршиће овлашћено лице Наручиоца. 

Уколико током вршења услуга Наручилац утврди да уговорене услуге не одговарају 
траженом квалитету, Наручилац има право на раскид уговора.  

ГАРАНЦИЈА 

Члан 10. 

Испоручилац даје Наручиоцу гаранцију за извршене услуге у складу са важећим 
законом за ову врсту услуга, а за уграђене делове према фабричкој гаранцији 
произвођача.  

РЕКЛАМАЦИЈА  

Члан 11. 

Наручилац има право рекламације на квалитет и квантитет извршених услуга, ако 
параметри сервисираних уређаја не постижу фабрички декларисане параметре након 
сервисирања, и Испоручилац је обавезан да недостатке одмах отклони.  

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 12. 

И једна и друга уговорна страна,  уколико је дошло до битне повреде уговора од друге 
уговорне стране, као и у случају неиспуњења неких обавеза из Уговора и Конкурсне 
документације број ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015, могу једнострано раскинути 
Уговор са отказним роком који не може бити краћи од 10 дана. 

Страна која жели да раскине Уговор дужна је да о томе у разумном року писаним 
путем обавести другу уговорну страну. 

Раскидом Уговора не престају обавезе да се накнади евентуална штета, такође, 
раскид Уговора нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и 
обавеза после раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету и изгубљену добит. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Све евентуалне спорове који настану у извршењу Уговора, уговорне стране ће 
настојати да реше споразумно.  

У случају да се спор не може решити споразумно надлежан је Привредни суд у 
Ужицу. 

Члан 14. 

За све што није регулисано Уговором примењиваће се Закон о облигационим 
односима, Опште узансе за промет робом и други важећи прописи за ову врсту 
набавке. 

Члан 15. 

Све измене и допуне Уговора важе само ако су направљене у писаној форми и 
потписане од обе уговорне стране. 

Члан 16.   

Сва коресподенција између уговорних страна, укључујући обавештења, захтеве, 
извештаје и друго, биће на српском језику. 

Члан 17. 

Ниједна од уговорних страна не може пренети права и обавезе из Уговора или неки 
његов део трећој страни без претходне сагласности друге уговорне стране. 

Члан 18. 

Уговор ће бити закључен са роком трајања до извршења обавеза уговорних страна и 
ступиће на снагу по потписивању обе уговорне стране.  

Члан 19. 

Уговор ће бити сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих свака уговорна 
страна задржава по три примерка. 

 

У Г О В А Р А Ч И  

 

За Пружаоца услуга 
Директор 

 
 

 За Наручиоца 
в.д. Директор 

(потпис овлашћеног лица)  Златан Јовановић, дипл.маш.инж. 
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IX – ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012) и 
Правилником о обавезним елементима Конкурсне документације у постпцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС број 29/2013 од 
29.03.2013. године) у Конкурсној документацији за предмену Јавну набавку мале 
вредности број ЈН МВ ПД ББ ЛИ – 10-1 и 2/2015''Редовно сервисирање клима 
уређаја на нивоу ПД ДЛХЕ'', Огранци ХЕ „Бајина Башта“ и ''Лимске ХЕ'', 
доставља се образац трошкова припремања понуде. 

  

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

                  УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА: __________ динара без ПДВ-а. 

 
 
 

                       Понуђач 

       __________________________  

        (назив Понуђача) 

  

     М.П.  _________________________  

           (потпис одговорног лица) 

 

 

НАПОМЕНА:  

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама, напомињемо да Понуђач може да 
у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може 
тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
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X – ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012) ја, 

___________________________________, овлашћено лице Понуђача, дајем следећу:  

И З Ј А В У 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за          

ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015 ''Редовно сервисирање клима уређаја на нивоу          

ПД ДЛХЕ'', Огранци ХЕ „Бајина Башта“ и ''Лимске ХЕ'', поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 

        Давалац Изјаве 

                      Понуђач 

       __________________________  

        (назив Понуђача) 

  

     М.П.  _________________________  

           (потпис одговорног лица) 

 

 

 

 

Напомена: У случају подношења понуде са Подизвођачем или Заједничке понуде, 
образац Изјаве копирати тако да сваки Подизвођач, односно Понуђач из групе 
Понуђача потпише посебно наведену Изјаву.  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

о испуњењу услова из члана 75. Закона о јавним набавкама                                             
у посутпку Јавне набавке мале вредности 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 
124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
Понуђача, дајем следећу  

И З Ј А В У   

Понуђач ______________________________ (навести име Понуђача) у поступку Јавне 
набавке мале вредности број ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015 ''Редовно 
сервисирање клима уређаја на нивоу ПД ДЛХЕ'', Огранци ХЕ „Бајина Башта“ и 
''Лимске ХЕ'', испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1., од тачке 1. до тачке 
4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012), односно услове 
наведене у овој Конкурсној документацији – Поглавље IV ''Услови за учешће у 
поступку јавне набавке мале вредности из члана 75. Закона о јавним набавкама и 
упутство како се доказује испуњеност услова (на основу члана 77. ЗЈН)'', Табела 1, за 
тачке 1., 2., 3. и 4. наведене табеле, и то:  

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривчних дела 
као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 
у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији); 

 

         

Место: _________                     Понуђач 

Датум: __________           М.П. __________________________  
        

Напонема: Уколико понуду подноси група Понуђача, подношењем Заједничке понуде, 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе 
Понуђача и оверена печатом (у том случају образац Изјаве копирати за сваког 
Понуђача).  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

о испуњењу услова из члана 75. Закона о јавним набавкама                                             
у посутпку Јавне набавке мале вредности 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 
124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
Подизвођача, дајем следећу  

И З Ј А В У   

Подизвођач ______________________________ (навести име Подизвођача) у 
поступку Јавне набавке мале вредности број ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015 
''Редовно сервисирање клима уређаја на нивоу ПД ДЛХЕ'', Огранци ХЕ „Бајина 
Башта“ и ''Лимске ХЕ'', испуњава све обавезне услове из члана 75. став  1., од тачке 
1. до тачке 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012), односно 
услове наведене у овој Конкурсној документацији – Поглавље IV - ''Услови за учешће 
у поступку јавне набавке мале вредности из члана 75. Закона о јавним набавкама и 
упутство како се доказује испуњеност услова (на основу члана 77. ЗЈН)'', Табела 1, за 
тачке 1., 2., 3. и 4. наведене табеле, и то:  

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривчних 
дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији). 

 

         

Место: _________                     Подизвођач 

Датум: __________           М.П. __________________________  

         

Напонема: Уколико се подноси понуду са Подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица Подизвођача и оверена печатом (у случају подношења 
понуде са више Подизвођача образац Изјаве копирати за сваког Подизвођача).  
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ИЗЈАВА О ДОСТАВЉЕНОЈ РЕГИСТРОВАНОЈ МЕНИЦИ СА МЕНИЧНИМ 
ОВЛАШЋЕЊЕМ И КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА  

ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
 
 
 

У прилогу Вам достављамо регистровану меницу са меничним овлашћењем и 
картоном депонованих потписа за: 
 
 

 Озбиљност понуде, за ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015 ''Редовно 
сервисирање клима уређаја на нивоу ПД ДЛХЕ'', Огранци ХЕ „Бајина 
Башта“ и ''Лимске ХЕ'', на износ од најмање 5% од вредности понуде за 
случај одустајања од закључења уговора које важи до дана истека важења 
понуде.  

 
 
 
 

Прилог уз ову изјаву: 
 

1. Регистрована меница;  
2. Захтев за регистрацију менице; 
3. Менично овлашћење на тражени износ и рок важењ и 
4. Картон депонованих потписа. 

 
 
 
 
 
У ___________________ 
 
Дана, _________ године 
 
                           

М.П.            Потпис овлашћеног лица 
 
  _____________________ 
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ИЗЈАВА О НАМЕРАМА У ВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА РЕГИСТРОВАНЕ МЕНИЦЕ СА 
МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ И КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА 

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо у предвиђеном року, максимално у року 
од 10 дана од дана закључења Уговора, за ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015 
''Редовно сервисирање клима уређаја на нивоу ПД ДЛХЕ'', Огранци ХЕ „Бајина 
Башта“ и ''Лимске ХЕ'', доставити Наручиоцу регистровану меницу са меничним 
овлашћењем и картоном депонованих потписа за: 
 
 

 Добро извршење посла, на износ од 7% од уговорене вредности, која важи 
најмање 5 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.  

 
 
 
 
У ___________________ 
 
Дана, _________ године 
 
                           

М.П.            Потпис овлашћеног лица 
 
  _____________________ 
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      IF-00-072 

 

И З Ј А В А 

 Понуђача о испуњености услова безбедности и здравља на раду за Јавну 

набавку  број ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015 ''Редовно сервисирање клима 

уређаја на нивоу ПД ДЛХЕ'', Огранци ХЕ „Бајина Башта“ и ''Лимске ХЕ'' 

 
 
 

Понуђач ___________________________________  потврђује да испуњава 
прописане услове из Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС 
бр.101/05)  и то: 

 
 

1. Да су ангажовани радници обучени за безбедан и здрав рад са алатима и 
опремом које користе у току рада и пружање прве медицинске помоћи о чему 
постоји потребна евиденција; 

2. Да су ангажовани радници здравствено способни за обављање предметних 
послова о чему постоји потребна евиденција (лекарски прегледи); 

3. Да су ангажовани радници задужени потребном заштитном опремом; 

4. Да су на ангажованим средствима и опреми за рад примењене мере за 
безбедан и здрав рад и да су периодично прегледани о чему постоје потребни 
извештаји, 

5. Да ће поступити по налогу Службе за заштиту и безбедност у ХЕ ''Бајина 
Башта''; 

6. Да ће, по захтеву лица за безбедност и здравље на раду, сва наведена 
документација бити достављена на увид. 

Контакт са лицима за безбедност и здравље на раду у ХЕ ''Бајина Башта'' је Ненад 
Пурић, 031/590-978 а у ''Лимским ХЕ'' – Ненад Попадић, 064/83 62 463. 
  

 
 
                                                                                                             ПОНУЂАЧ 
 
                                                                                                _______________________ 

 

Напомена: У случају подношења понуде са Подизвођачем или Заједничке понуде, Образац 

Изјаве копирати тако да сваки Подизвођач, односно Понуђач из групе понуђача потпише 

посебно наведену Изјаву.  

  



ПД "Дринско-Лимске ХЕ"д.о.о. 
Бајина Башта 
 

ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 2/2015       Страна 49 oд 49 

Образац  број 14 
 
 

На освноу Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012), Понуђач 

___________________________________________________ (назив Понуђача) даје 

следећу:   

 
 
 

И З Ј А В У 

 
 

Изјављујемо да смо при састављању своје понуде за ЈН МВ ПД ББ ЛИ - 10-1 и 

2/2015 ''Редовно сервисирање клима уређаја на нивоу ПД ДЛХЕ'', Огранци ХЕ 

„Бајина Башта“ и ''Лимске ХЕ'' поштовали обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, и гарантујемо да смо ималац права интелектуалне својине. 

 
 

У ______________________ 

Дана _____________ године 

 

  

М.П. 

Потпис овлашћеног лица  
 
 
 

   (потпис) 
 
 
 
Напомена: У случају подношења понуде са Подизвођачем или Заједничке понуде, Образац 

Изјаве копирати тако да сваки Подизвођач, односно Понуђач из групе понуђача потпише 

посебно наведену Изјаву.  

  

 


