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" Услуге изношења смеТга, чишfiење канализације и водоснабдевања y XE ЗB
(CO Nlanu Зворник)"

брОј

J H Г/2100/0366/2018

МОлим0 Вас, да нам дОставите ПОнуду за Набавку услуга, специфицираним у Обрасцу структуре
цена.

ПОнуду дОставити најкасније д0 03.09.2018. гОдине, д0 1000 часОва, пОштујући следеfiе упутств0:

a) Затворен коверат - препорученом поштом:

ДОставља се на адресу Наручи0ца: JП „ЕПС" БЕОГРАД, OГPAHAK "ДРИНСКО — ЛИМСКЕ
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" БАЈИНА БAWTA - XE „Зворник", Краља Петра I бр. 40, 15318 Мали
Зворник;

Ca назнакОм: "НЕ OTBAPATИ - ПОнуда за Набавку брОј ЈНГ/2100/0366/2018 - "Услуге
изнОшења смеflа, чишfiење канализације и вОдОснабдевања y XE ЗВ (CO Manu Зворник)";

Ha пОлеђини кОверте навести нaзив ПОнуђача, адресу, брОј телефОна и кОнтакт ОсОбу.

6) Понуда се може предати и лично на писарницу Наручиоца.

Критеријум за избор најповољније понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЋЕНА ЦЕНА, уз услОв дa је
пОнуда ОдгОварајуЕга, ОднОсн0 да ОдгОвара траженОј спецификацији из Oбpacцa структуре цена и
дa је прихватљива, тј. да не прелази прОцењену вреднОст Наручи0ца.

Отварање понуда he ce спрОвести 03.09.2018. у 10:30 часОва у прОстОријама Наручи0ца.

-Избор најповољније Понуде биfiе извршен у ОквирнОм рОку Од 7 (седам) календарска дана Од
дана Отварања ПОнуда, накОн чега fie бити Обавештени сви ПОнуђачи кОју су пОднели
благОвремене Понуде.

Рок извршења комплетног обима предметне Набавке: максималн0 36 (тридесетшест) месеци
Од дана ОбОстранОг пОтписивања Наруџбенице, ОднОсн0 д0 утрОшка планираних средстава.

Валута и начин плаfгања: У динарима, вирмански. Сва плапања he ce вршити на ОснОву
пОтписаних и Оверених привремених месечних ситуација и ОкОнчане ситуације, Оверених Од
стране надзОрнОг Органа кoгa Oвnawfiyje Наручилац. Крајњи р0к за плaTiaњe је 45 календарских
дана Од дана пријема исправнОг ОдгОварајуfiег рачуна издатОг на ОснОву прихваfiенОг и ОдОбренОг
извештаја 0 извшенОј услузи, накОн ОбОстран0 пОтписанОг Записника 0 пруженим услугама (без
примедби), пОтписанОг Од стране ОвлашТгених представника УгОвОрних страна.

Цене се исказују, искључиво, у динарима.
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Обавезе Понуfјача: . _ . . . . . . 

- . да комплетан обим ггредметне Набавке изврши у року и на начин из Понуде;

= да се ггридржава упутстава која добије од одговорних лица Наручиоца;, ., << :

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

- да своје раднике, пре упуТгивања на обављање предметних радова / ycnyra, ocurypa и
обезбеди им опрему и лична средства за заштиту на раду са обавезним истицањем
амблема фирме Понуfјача;

- да поштује прописе и правила која дефинишу безбедност информација у Огранку "Дринско
— Лимске XE" д.о.о. Бајина Башта;

- да се приликом пружања предметних радова / услуга придржава Закона 0 безбедности и
здрављу на раду и са Наручиоцем потпише Прилог 0 безбедности и здрављу на раду no овој
Наруџбеници;

- да надокнади сву евентуалну штету коју причини радник ПонуЕјача према Наручиоцу или
треЕгем лицу, намерно или крајњом непажњом, као и евентуалну штету коју радник претрпи
приликом извоТјења предметних услуга.

Обавезе Наручиоца:

да у законском року врши плаТгање;

да благовремено Понуfјача уведе у посао и омогуfги My несметано извршење Набавке;

да раднике који буду ангажовани, пре увог7ења y nocao, упозна са присутним ризицима на
овим пословима и мерама које fie се спроводити у циљу обезбеТјења максималне
безбедности и здравља на раду, сходно Закону 0 безбедности и здрављу на раду (СГ PC
број 101/2005) и са Понуђачем потпише Прилог 0 безбедности и здрављу на раду;

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

да именује одговорно лице за реализацију предметне Набавке и 0 томе, писаним путем,
обавести изабраног ПонуТјача;

да након окончања комплетног обима предметне Набавке, са ПонуТјачем, сачини Записник 0
извршењу Набавке.

У случају неиспуњења напред наведених обавеза, наруџбеница се може једнострано раскинути.

Наруџбеница се закључује са роком трајања до извршења обавеза уговорних страна и ступа на
снагу no потписивању обе уговорне стране.

За све штo није регулисано овом Наруџбеницом примењиваће се Закон 0 облигационим односима
и други важеТги прописи за ову врсту Набавке.

У М. Зворнику Контакт особа:
28.08.2018. године Митар ИгњатовиТг, диnл. грађ. инж.

q
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~
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Основни подаци о ПонуЕјачу:

Назив ПонуЕјача:  
Адреса:  
Законокизаступник:  
Матичми број:  
ПИБ: 
Текуfiи рачун:  
Банка:  
Број понуде ПонуЕјача:  

У поступку Набавке број

" Услуге изношења смећа, чишfiење канализације и водоснабдевања y XE ЗВ
(CO Manu Зворник)"

број

J H Г/2100/0366/2018

подносимо следеТгу понуду

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦEHA

Редни
број Опис JM Кол.

Jeдничнa
цена без

ПДВ
(РСд)

Вредност
без ПДВ

(РСд)

Износ
ПДB

(РСА)

Вредност
са ПДB
(РСА)

1 Изношење смеflа —
отворени простор

M2 720.000

2 Изношење смеflа - 
затворени простор

2 150.000

З Извожење грања и сл.
камионом мз 150

4
Чишfiење септичких јама
цистерном и одвожење

талога до места пражњења
цист
ерна 30

5 Потрошња воде
(са накнадама) мз 36.000

6
Рад возила до 12t
носивости, до 5км

удаљености.
Обрачун no часу(h).

h 1500

УКУПНО (РСД):

Цене се исказују, искључиво, у динарима.

3/4



Укупна вредност понуде је фиксна и не може се мењати у току реализације Набавке.

Рок важења понуде: 30 календарских дана Од дана Отварања пОнуда (минималн0 30 дана).

Валута и начин плапања: У динарима, вирмански. Сва плаfiања fie се вршити на ОснОву
пОтписаних и Оверених привремених месечних ситуација и ОкОнчане ситуације, Оверених Од
стране надзОрнОг Органа кОга OвnawFiyje Наручилац. Крајњи р0к за nnaFiaњe је 45 календарских
дана Од дана пријема исправнОг ОдгОварајуfгег рачуна издатОг на 0снОву прихваfiенОг и ОдОбренОг
извештаја 0 извшенОј услузи, накОн Обостран0 пОтписанОг Записника 0 пруженим услугама (без
примедби), пОтписанОг Од стране Овлашflених представника УгОвОрних страна.

Рок окончања комплетног обима предметне Набавке: максималн0 36 (тридесетшест) месеци
Од дана ОбОстранОг пОтписивања Наруџбенице, ОднОсн0 д0 утрОшка планираних средстава.

Мест0 и датум:. ПОнуг7ач:

М.П.
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