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„Испуњење захтева стандарда ISO 14001 — Заштита животне средине на нивоу

! Огранка ДЛXE "

3.1 УВОД

Изградња XE Бајина ; Башта започета је 1961. године на реци Дрини, a електрана је
пуштена у рад 1966. године. Брана XE Бајина Башта формира Перуfiачко језеро, које се
простире од XE Бајина Башта до Вишеграда, на дужини од 54 км, a средина језера
представља границу измеfју Републике Српске, БиХ и Републи'ке Србије: У периоду од
1976. до 1982. године комплетирана је и изградња PXE Бајина Башта, акумулационо-
деривационог постројења чија се горња акумулација налази у долини реке Бели Рзав, дbк
доњу акумулацију чини акумулационо језеро XE Бајина Башта. ;
Годинама се JП EПC Огранак „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта суочава са великим
проблемом отпада на обалама и у својим акумулацијама. ; Поред великог значаја
уклањања тог отпада са еколошког аспекта постоји и потреба за уклањањем како се не би
угрозило само пословање Огранка „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта — производња
електричне енергије.
Проблем са отпадом настаје због великог броја дивљих депонија које се налазе на самој
обали акумулација и реке Дрине и њених притока, ниског ниво~а свести грађана који не
воде рачуна где одлажу смеfiе, као и због стално присутне ерозије обала акумулације при
чему велика количинаi дрвене масе завршава у акумулацији. ~
Циљ услуге ове набавке је подизање свести шире јавности о важности ових акумулација
као и стварање услова заодржавање стабилног функционисања акумулација како се не
би угрозила основна делатност Огранка „Дpинcкo-Лимcкe XE" Бајина Башта.
Реализација услуге почиње у тренутку када се створе објективни услови за њену
реализацију. Треба да се реализује у периоду ниског водостаја акумулације, како би се
што веfiа количина дрвета и осталог oтпaдa могла уклонити са обале акумулације.
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3.2. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИ'ОЦА:

3.2.1 Испоручилац услуге је у обавези да спроведе следеће активности
. Прикупљање пластичног и дрвеног отпада са обала акумулација
. Уређење обала
. Одвожење отпада нa депонију

3.2.2. Од Пружаоца услуге се захтева следеfiе
• да комплетан обим предметне'Еiабавке изврши у року и нa начин из Понуде;
• да се придржава упутстава која,добије од одговорних лицa Наручиоца;
. да раднике који буду, ангажовани, пре увоfјења у посао, упозна и упозори на

неопходност поштов.ања мер& безбедности и здравља нa раду које предузима
Наручилац, кaкo би` ce максимално избегла моryнност настанка нежељених
последица на рiадном мeary; '"

• да своје раднике, пре упуfiивања на обављање предметних услуга, ocurypa и
обезбеди им опрему и лична средства за заштиту на раду са обавезом истицањем
амблема фирме ПонуЕјача;I• да поштује прописе и правила која дефинишу безбедност информација у JП EПC
Београд, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта; ;
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. Да се приликом пружања предметних услуга придржава Закона о безбедности.,и
здрављу на раду. ...... ..... . . .. 

• Да надокнади сву евентуалну штету коју причини;. радник Понуfјача пре.ма
Наручиоцу или тренем лицу, намерно или крајњом непажњом, као и евентуалну
штету коју радник претрпи приликом извођења предметних радова.

3.3. Рок реализације услуге
Изабрани понуђач је обавезан да реализује услуry у року од 12 месеци од дана ступања
Уговора на cнary.

3.4. Место реализације услуге

Испоручилац мора реализовати услуге на следеној локацији:
Огранак „Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта

- Акумулација XE „Бајина Башта" — Перунац

3.5. Пруцедура вршења услуге
Пружалац ycnyre he y року од два дана, од примљеног позива Наручиоца, започети
пружање услуге на локацији кoja he стајати у Позиву.
Пружалац услуге he списак са лицима која he учествовати у вршењу услуге доставити на
терену овлашненом лицу Наручиоца, кoje he пратити вршење услуге и евидентирати број
радних сати проведених на пословима чишнења.
Након завршеног посла, Пружалац ycnyra he сав прикупљени отпад транспортовати до
депоније или неког центра за рециклажу.
Записник о извршеним услугама се сачињава за свако ангажовање пружаоца услуга и
потписују га овлашнена лица Наручиоца и Пружаоца услуга.
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Основни подаци о ПОнуђачу:
Назив ПОнуђача: 
Адреса:  
ЗакОнски засryпник: 
ПИБ: 
Матични брОј:  
БрОј рачуна:  
Банка:  
БрОј пОнуде ПОнуђача:  

У пОступку Набавке брОј ЈНГ/2100/0368/2018 пОднОсим0

За Испуњење захтева стандарда ИСО 14001 - Заштита животне средине на нивоу
Огранка ДЛXE

СПЕЦИФИКАЦИЈА - ПPEДMEP УСЛУГА

P6 Опис
Оквирни број
радних сати

Бруто цена
без Д(РСД)В-а Износ

(РСД)
ПДв-а Укупна вредност

са ПДB-ом (РСД)

1.

ПОслОви нa :

• Прикупљање
пластичнОг и дрвенОг
отпада са Обала
акумулација и
ОдвОжење Отпада на
депОнију

. Уређење Обала

1250

~
1
;

В'редност понуде је фиксна и не може се мењати у току реализације услуге. .

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

Рок окончања комплетног обима предметне набавке: Изабрани пОнуђач је Обавезан да

реализује услуry у рОку од 12 месеци Од дана ступања УгОвОра на cнary.

Валута и начин плапања: У динарима, вирмански. Крајњи р0к за плаћање је 45 календарских

дана Од дана испОстављања рачуна за реализОвану ycnyry.
Место реализације услуге : ИспОручилац мОра реализОвати услуге на cneдeFiOj лОкацији:

1. Огранак „Дринск0-Лимске ХЕ" Бајина Башта
2. Акумулација XE „Бајина Башта" - Перуfгац

Напомена : У цену 6PYTQ радмог сата 'укључени су сви тр0шкОви Пружа0ца услуге везани за

реализацију предметне;набавке ( заштитна опрема, ОдвОжење Отпада и сл ).

Мест0 и датум: ;

Mn

ПОнуђач:


