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Б ЕогРдд; Балканска 13 за подношење понуда

у поступку пружања услуга за набавку на коју се не примењују одредбе ЗЈН (по члану
39.2. ЗЈН - набавке чија вредност није веfiа од доњег лимита)

бр. ЈНГ/2100/0369/2018 „Испуњење захтева стандарда OHSAS 18001 -
Безбедност и здравље на раду на нивоу Огранка ДЛХЕ"

1.1. ВРСТА И КОЛИЧИНА УСЛУГА

Овом набавком предвиђена је набавка следећеих услуга:

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Р.бр. Опис Јединица
мере Количина

Јединична
цена без

ПДв-а

Укупна
вредност
без ПДв-а

1 Обука за руковање дизалицама на
следеfiим локацијама:

1.1. ХЕ "Увац" број особа 3
1.2. ХЕ "Кокин Брод" број особа 3
1.3. ХЕ "Бистрица" број особа 5
1.4. ХЕ "Потпеfi" број особа 5

УКУПНО:

1.2. Додатни услов ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
Пословни капацитет
Услов:
Стекнут статус ЈПОА (јавно признатог организатора активности) образовања одраслих.
Доказ: 
Решење о захтеву за издавање одобрења ради стицања статуса јавно признатог организатора
активности образовања одраслих, издато од стране надлежног Министарства просвете науке
и технолошког развоја.

1.3. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГА
Изабрани Понуђач је обавезан да реализацију услуга изврши у року који не може бити
дужи од 15 (петнаест) календарских дана од дана ступања Уговора на снаrу. Уколико
Понуђач понуди дужи рок од захтеваног, или га уопште не понуди, Наручилац Tie његову
понуду одбити као неприхватљиву.

1.4. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГА
Реализација услуга се може вршити у периоду понедељак - петак 07-13 часова, уз
претходну најаву, минимум два дана пре почетка, на следеТiи e-mai1:
nenad.popadic@eps.rs;
Изабрани Понуfјач мора, о свом трошку, комплетан обим предметних услуга реализовати
код Наручиоца на следећим локацијама:
ЈП ЕПС
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта

➢ ХЕ "Увац"
➢ ХЕ "Кокин Брод"
➢ ХЕ "Бистрица"
➢ ХЕ "Потпеn"

У периоду понедељак-петак од 07 до 13 ч
оМисије за ЈНГ/2100/0369/2018

дипл.ецц. - с ртификовани службеник

6.05.4-E.02.01.-50563/1-2019



Основни подаци о ПонуТјачу:
Назив Понуђача:  
Адреса:  
Законски заступник:  
ПИБ: 
Матични број:  
Број рачуна:  
Банка:  
Број понуде Понуfјача:  

ПонуFјач је обвезник ПДВ-а: ДА нЕ (заокружити)

У поступку Набавке број ЈНГ/2100/0369/2018 подносимо
П ОнУДУ

„Vlспуњење захтева стандарда OHSAS 18001 - Безбедност
раду на нивоу Огранка ДЛХЕ"

и здравље на

Р.бр. врста услуге Јед.
мере

Коли
чина

Јед.
цена без
ПДв дин.

Укупна
цена без
ПДв дин.

ИзносПДв-а
укУпна
цена са

ПДв дин.

(1) (2) (3) (4) (5) (в) (7) (8)
Обука за руковање дизалицама на следеfiим локацијама:

1.1 број. ХЕ "Увау" особа 3
1.2. ХЕ "Кокин Брод" особа
1.3. ХЕ "Бистрица" особа
1.4. ХЕ "Потпећ" особа 5

Укvпнд вРЕдност БЕз пдв-а (РСД):

износ пдв-а (РСД)

УКУПНА вРЕДНОСт ПОНУДЕ СА ПДв-ом (РСД)

вредност понуде је фиксна и не може се мењати у току реализације услуге.
Рок важења понуде: календарских дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана).
Рок реализације: Изабрани ПонуТјач је обавезан да реализацију услуга изврши у року који не
може бити дужи од 15 (петанест) календарских дана од дана ступања Уговора на снагу.
Уколико Понуfјач понуди дужи рок од захтеваног, или га уопште не понуди, Наручилац Fie његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Реализација услуга Fie се вршити у периоду понедељак — петак 07-13 часова, уз претходну најаву,
минимум два дана пре почетка', на следеТiи e-mai1: nenad.popadic@eps.rs;

валута и начин плаfiања: У динарима, вирмански. Крајњи рок за плаfiање је 45 календарских
дана од дана испостављања рачуна за реализовану услугу.
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Место реализације услуге:
Комплетан обим предметних услуга се реализује код Наручиоца на следеhим локацијама :

ЈП ЕПС
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта

➢ ХЕ "Увац"
➢ ХЕ "Кокин Брод"
➢ ХЕ "Бистрица"
➢ ХЕ "Потпећ"

Место и датум:

МП

Понуђач:
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