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31250 Бајина Башта

На ос ову члана 7 став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.
112/2.14, 14/2015 и 68/2016) и Потврде Оштине Бајина Башта 01 Број: служб./018 од
06.03.'018. године, Наручилац ЈП ЕПС - Огранак "Дринско,- Лимске ХЕ" Бајина Башта
за ЈН /2100/0317/2019, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Баш-а Вам доставља

ПО3Ив ЗА ПОДНОШЕFbЕ ПОНУДЕ
за ЈНГ/2100/0317/2019

у поступку пружања услуга за набавку на коју се не пр
одред•е Закона о јавним набавкама - ,,Услуге изношења смеflа и

ДЛХЕ - ОЦ ХЕ ББ (СО Бајина Башта)"

НАЗИ =, АДРЕСА, ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА
Нази = Наручиоца: ЈП ЕПС - Београд (Стари град), Балканска 13

Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта

Адреса Наручиоца: Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта.

Интернет страница наручиоца: www.eps.rs 

тна Набавка се спроводи на основу члана 7 став 1 тачка 1 Закона о јавним
ма ("Сл. гласник РС" бр. 112/2014, 14/2015 и 68/2015 ).

имењују
водоснабдевања у

Предм т Набавке су Услуге изношења смеfiа и водоснабдевања г ДЛХЕ - ОЦ ХЕ ББ
(СО Бајина Башта), по захтевима Наручиоца, а у складу са Потврдом Општине Бајина
Башта 01 Број:служб,/01;8 од 06:03,2018. године, којом се потврfјује да је Одлуком о
оснива у ЈКП "12. ,Септембар" Бајина Башта и Одлуком о општем уреfјењу, чистоfiи и
комуна ној хигијени на територији '. Општине Бајина Башта, искључиво поверено
обављ ње комуналних делат,ности изношење смеfiа и отпадног материјала из објеката,
као и н бавка и размештање .посуда, - контејнера за депоновање смеfiа.

Поднојјење понуде (рок, место, време, начин, назнака...):
ПонуFја мора попунити, потписати и оверити својим печатом Обрас де који се достављају
у npunqry, и то:

Образац који се односи на податке о Понуђачу - Образац б• ој i1;
Образац понуде - Образац број 2 и
Предмер услуга - Образац број 3.

Рок доdтављања понуде: 08.04.2019. године, до 08:00 часова.
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Место примања понуде: ЈП ЕПС - Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг
Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта.
Начин достављања понуде: Понуда се доставља у писаном облику, на српском језику, у

:.. затвореној коверти, на којој је на предњој страни написан текст: "ПОНУДА — НЕ
ОТВАРАЈ", ЈНГ/2100/0317/2019 — ,,Услуге изношења смеfiа и водоснабдевања у
ДЛХЕ — ОЦ ХЕ ББ (СО Бајина Башта)", а на полеFјини назив, адреса, број телефона и
контакт особа Понуђача.
Понуда fie се сматрати благовременом уколико стигне на адресу Наручиоца најкасније
последњег дана наведеног рока, до 08:00 часова.

Отварање понуде и преговарање (место, време, присуство заинтересованих...):

Отварање понуде је јавно. Понуда fie се отварати 08.04.2019. године у 13:00 часова, у
просторијама Наручиоца — Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиТiа број 1, канцеларија
1Иилутина Симиnа, број 301.

Отварању понуде моry присуствовати сва заинтересована лица. Представници ПонуFјача
морају имати овлашflење које fie предати Комисији за јавну набавку приликом отварања
понуда.

Уколико Понуда буде неприхватљива за Наручиоца, у погледу цене, одмах након
спроведеног поступка отварања спровешflе се и поступак преговарања око приспеле
понуде у погледу укупно понуfјене вредности за пружање предметних услуга, а уколико
понуда буде у оквиру процењене вредности и прихватљива за Наручиоца, одмах fie се
приступити закључењу Уговора у складу са елемнтима из понуде.

Понуђач има обавезу да у року од максимално 10 дана од дана закључења Уговора
достави Наручиоцу регистровану меницу са меничним овлашflењем, фотокопију ОП
обрасца, доказ о регистрацији менице и картоном депонованих потписа за добро
извршење посла, на износ од минимално 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са
роком важења најмање 30 дана након истека уговореног рока, тј. , рока за коначно
извршење услуга по Уговору.

Контакт (особа, место, време, број телефона, е-mail адреса...):

Све додатне информације о наведеној Набавци се могу добити сваког радноr дана у
времену од 07:00 до 15:00 часова:

за техничка питања, на број телефона 031/863-866 локал 655, контакт особа: Жарко
НиколиТi, e-mai1: zarko.nikolicCШeps.rs 
за правна и општа питања, на број телефона 031/590-900 локал 520, контакт особа:
Милутин Симиfi, e-mai1: milutin.simicГШeps.rs 

ofrlf~cvГаа А\Г/2100/0317/2019
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ОБРАЗАЦ 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуд бр. од за поступак Набавке на1 коју се не примењују
одред е Закона о јавним набавкама (члан 7 став 1 тачка 1 ЗЈН) - услуга „Услуге
изнош ња смеfiа и водоснабдевања у ДЛХЕ - ОЦ ХЕ 66 (СО Бајина Башта)" -
Набав а број Јн/2100/0317/2019.

ОПШ7~И ПОДАЦИ О ПОНУЋА ЧУ

Назив понуђача:

Адрес понуђача:

Матични брОј понуђача:

-
Врста правног лица

Порески
(пиб):

идентификациони брОј пОнуђача
--

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-маил):

Телефон:

Телефвкс:

6рОј рачуна пОнуђача u назив банке:

Лице овлашћен0
угОвОра

за потписивање

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

i
~ А) сдмостдлно

6) сд подизвоЋАчЕм

в) кАо зАЈЕдничкv понvдv

Напомена: заокружити начин пОдношења пОнуде и уписати податке о пОдизв0ђачу,
укОлик0 се понуда=подноси са пОдизвОfјачем, однОсн0 податке 0 свим учесницима
заједничке понуде, укОлико пОнуду подноси група пОнуђача
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ОБРАЗАЦ 2

ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ уКУПНА ЦЕНА динара
без ПДВ-а

"Услуге изношења смеfiа и водоснабдевања у
ДЛХЕ - ОЦ ХЕ 66 (СО Бајина Башта)" Набавка

број ЈНГ/2100/0317/2019

У укупну вредност понуде су урачунати сви трошкови за пружање предметних
услуга, осим трошкова ПДВ-а.

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ НАРУЧИОЦА . ПОНУДА ПОНУЋАЧА

РОК И НА ЧИН ПЛА ЋАF6А:
Сва плаТiања fie се вршити по
испостављеним месечним рачунима на
основу пружених уговорених услуга, које су
оверене од одговорних лица Уговорних
страна, у законском року до 45 дана од дана
пријема исправне сиryације на писарницу
Наручиоца.

РОКИ НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Сагласан за захтевом наручиоца
АА ~ НЕ

(заокружити)

РОк извРшЕњА УСЛУГА (оквирно):
Почетак - април 2019. године;

Завршетак - крај априла 2020. године.

Рок извРшЕња УСЛУГА:
Сагласан за захтевом наручиоца

ДА І HE
(заокружити)

МЕСТО ИЗВРШЕFbА УСЛУГА:
детаљно наведено у Обрасцу број 3-

Предмеру услуга.

МЕСТО N38PWEFbA УСЛУГА:
Сагласан за захтевом наручиоца

ДА / НЕ (заокружити)
РОк важЕња понудЕ:

не може бити краТiи од 60 дана од дана
отварања понуда дана од дана отварања понуда.

Понуда понуfјача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаflања, рок
пружања услуга, место пружања услуга и рок важења понуде сматраflе се
неприхватљивом.

Квалитативни пријем предметних услуга fie се извршиТи записнички, након
завршетка комплетног обима предметних услуга.

Датум Понуђач

Напомене:
- Понуђачје обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва
празна поља).
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуfјача може да овласти
једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуFјачи из
групе понуђача (у том смислу овај образац треба npunarodumu веfiем броју
потписника)
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРА ЧУН УСЛУГА
И ОПИС УСПУЖНИХ ПОСЛОВА ЗА ЈНГ/2100/0317/2019

уге изношења смеhа и водоснабдевања уДЛХЕ - ХЕ 66"

1. onuc УСЛУЖНИХ ПОСЛОВА

• ИЗНОШЕЊА СМЕЋА
; На по ловима изношења смеflа и отпадног материјала из објеката
~ Башт-" са одлагањем у депонији "Дубоко" у Ужицу, за период
: к•а'а .п.ила 2020.

(СО Бајина башта)

ХЕ и РХЕ "Бајина
од априла 2019 д0

• Ангаж•вање камиона "Ауто Смеfiара" са потребним бројем извршилаца за утовар и
одвоз смеfiа и отпадног - расутог материјала од објеката ХЕ и РХЕ "Бајина Башта" у
Перуfi у, објеката у Бајиној Башти и објеката на Тари.

Одвоз смеnа вршити: 

А. Је• ном седмично од свих објеката "ТУРА - А"

Б. Је• ном седмично само од објеката у Перуfiцу и Б. Башти "ТУРА - Б"

Уз по
бројем

писани уговор о извршењу услуге биflе достављен
контејнера као и динамика одвожења смеfiа.

Период од 31.08.2019 д0 краiа фебруара/април 2020
➢ објекти на Тари једном у 15 дана.
➢ објекти у Перуfiцу и Б. Башти једном у 7 дана.

Период 01. 06.2019. гОдине д0 31.08.2019. гОдине

➢
➢

Обрач

објекти на Тари једном у 7 дана
објекти у Перуfiцу и Б. Башти једном у 7 дана.

н и евиденција се врши по једној тури.

тача списак локација са

Укупан број контејнера који се празне у једној тури од свих објеката је 30-40 (Тура - А) а
1 5-20 Тура Б).

Дистанца, Б. Башта-Заовине-Перуfiац-Б. Башта- Ужице, која се прелази да би се
испраз или сви контејнери (Тура А) је око (100+80) км.

Дистан а, Б. Башта - Перуfiац - Б. Башта - Ужице, која се прелази а би се испразнили
сви ко тејнери (Тура Б) је око (40+80) км. ~

• = ОДОСНАБДЕВАЊЕ У ХЕ 66

Трошк•ви водоснабдевања и канализације објеката ХЕ "Бајина Башта" у Бајиној Башти.

• PAF6E И ДЕЗИНФЕКЦИЈА КОНТЕЈНЕРА

Једнок
тури "
ангажо

и
~

атно прање и дезинфекција свих контејнера који су обухваfiени и празне се у
" и тури "Б".Ангажовање "Ауто-цистерне", машине за прање, агрегата и
ање потребног броја извршилаца за прање и дезинфекцију іонтејнера.

АБАВКА И ИПОРУКА КОНТЕЈНЕРА
Набавк- и испорука нових контејнера за смеfiе. Контејнери се ипоручују у магацин у
кругу ХЕ"Б.Башта" и Перуfiцу.
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ХЕ"БАЈИНА БАШТА"

vслуге изношЕњд смеЋд и водоенА6дЕвдњд v длхЕ - ХЕ ББ (ео Бајина Башта)

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУн УСЛУГА

бр Опис позиције ј.м. Количина Цена Вредност
радоеа

~ УСЛУГЕ ИЗНОШЕ1bА СМЕЋА

1

ТУРА "А" пОдразумева: Одлазак у
За0вине, пражњење свих контејнера,
са тачн0 дефинисаних места (Језера,
ПС "ЋуриТiи", брана "Спајиfiи", брана
"ЛипОвица", брана "Лазиfiи", РачуниТiи,
Н.Вежања, брана „Крушчица",
ФП"Крушчица" Јелисавчиfiи,
Јелисавчиfiа кОсе, чесма-Лисичија
вода, Метаљка, сви Објекти ХЕ и РХЕ
„Бајина Башта", ХОтел „Језер0" у
Перуfiцу и управна зграда у Б.
Башти), превОз и депОнОвање на
реги0налну депОнију „ДубОк0"у Ужицу (
укупн0 35 — 45 ) контејнера. Сав
расути Отпад и cмeFie Ок0 контејнера
прикупити утОварити у ками0н и
однети (услуга улази у пОнуFјену цену).
Отпадни материјал кОји се налази
пОред контејнера а веТiих је габарита
и не мОже да се убаци у кОнтејнер и
Аут0-смеТiар, ОдвОзиfiе се по
пОсебнОм налОry.

ком 28,00

х

2

ТУРА "Б" подразумева: Одлазак у
Перуfiац, пражњење свих контејнера од
објеката ХЕ и РХЕ „Бајина Башта", Хотел
„Језеро" у Перуflцу и повратак у Бајину
Башту, пражњење контејнера од управне
зграде ХЕ"Бајина Башта" и одвожење и
депоновање на регионалну депонију
„Дубоко"у Ужицу (укупно 20-25 контејнера).
Сав расути отпад и смеflе око контејнера
прикупити утоварити у камион и однети
(услуга улази у понуfјену цену). Отпадни
материјал који се налази поред контејнера
а веflих је габарита и не може да се убаци
у контејнер и Ауто-смећар, одвозиflе се по
посебном налоry.

ком 13,00

х
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Укупно услуге изношења смеfiа без ПДВ (дин): ,

ii v лvгЕ вАнРЕдног изношењА смеЋА (по позиву наручиоца услуга)

і

'В
О
ко
(Ј
бр
Ра
Ф
ко
об
,,J
Ба
ре
ук~iпно
отгiад
утоварити
у понуђену
се
гаЕарита
контејнер
посебном

НРЕДНА ТУРА "А" подразумева :
лазак у Заовине, пражњење свих
тејнера, са тачно дефинисаних места
зера, ПС "Ћуриfiи", брана "Спајиflи",
на "Липовица", брана "Лазиfiи",
униfiи, Н.Вежања, брана „Крушчица",

"Крушчица" Јелисавчиfiи, Јелисавчиfiа
е, чесма-Лисичија вода, Метаљка, сви
екти ХЕ и РХЕ „Бајина Башта", Хотел
зеро" у Перуflцу и управна эграда у Б.

и), превоз и депоновање на
ионалну депонију „Дубоко"у Ужицу (

35 - 45 ) контејнера. Сав расути
и смеfiе око контејнера прикупити

у камион и однети (услуга улази
цену). Отпадни материјал који

налази поред контејнера а веfiихје
и не може да се убаци у
и Ауто-смеhар, одвоэиflе се по
налоry.

ком 5,00

х
; +

~

;

2

~

ВАНРЕДНА
Од
ко
Ба
по
коітејнера
Ба
ре
(ук
от
ут
у п
се
га
ко .
по

ТУРА "Б" подраэумева:
азак у Перуfiац, пражњење свих

тејнера од објеката ХЕ и РХЕ „Бајина
а", Хотел „Јеэеро" у Перуfiцу и

ратак у Бајину Башту, пражњење
од управне зграде ХЕ"Бајина

I та" и одвожење и депоновање на
ионалну депонију „Дубоко"у Ужицу
пно 20-25 контејнера). Сав расути
ад и смеfiе око контејнера прикупити
варити у камион и однети (услуга улази
нуТјену цену). Отпадни материјал који
алази поред контејнера а веFiих је
рита и не може да се убаци у
ејнер и Ауто-смеfiар, одвозиflе се по

ебном налоry.

ком 3,00 '

х

Укупно услуге изноwења смеnа без пДВ (дин):

111 УС~IУГЕ ВОДОСНАБДЕВАF6А И КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ХЕ ББ
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Трошкови водоснабдевања и канализације
објеката ХЕ "Бајина Башта" у Бајиној
Башти. Обрачун по м3. мЭ 1.150,00 х

Укупно услуге водоснабдееања и канализације без ПДВ (дин):

1V УСЛУГЕ ПРАњА И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ КОНТЕЈНЕРА

~

Ц.1.1. Трошкови прања и дезинфекције
контејнера за смеhе око објеката ХЕ и РХЕ
"Бајина Башта" у Заовинама (Одлазак у
Заовине, прање и дезинфекција свих
контејнера, са тачно дефинисаних места
(Језера, ПС "Ћуриfiи",брана "Спајиfiи",
брана "Липовица", брана "Лазиflи",
Рачуниflи, Н. Вежања, брана „Крушчица",
ФП"Крушчица" Јелисавчиflи, Јелисавчића
косе, чесма "Лисичија вода", ТС "
Метаљка" , сви објекги ХЕ и РХЕ „Бајина
Башта" у Заовинама, Хотел „Јеэеро",
плажа, сви објекти ХЕ и РХЕ „Бајина
Башта" у ПеруFiцу.)

ком 52,00 х

Укупно услуге прања и дезинфекције контејнера без ПДВ (дин):

V НАБАВКА НОВИХ КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕЋЕ

1
Набавка и транспорт до Магацина
Наручиоца услуга нових контејнера за
смеhе карактеристика као постојеfiи.

ком 11,00 х

Укупно за набавку контејнера без ПДВ (дин):

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1 УСЛУГЕ ИЗНОШЕњА С1VIЕЋА
11 УСЛУГЕ ВАНРЕДНОГ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА (по позиву Наручиоца услуга)
111 УСЛУГЕ ВОДОСНАБДЕВАF6А И КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ХЕ ББ
1V УСЛУГЕ ПРАњА И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ КОНТЕЈНЕРА
V НАБАВКА НОВИХ КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕЋЕ
укУпнд вРЕqност УслУга (у дин) без ПДВ:

Датум

МЈ1.

Понуfјач
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На ос ову одредби Закона о меници (Сл. лист FHPJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист CFPJ
бр. 1:/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01103 Уст. Повеља,
Сл.ли т РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03102 и 05/03, Сл. гл.
РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке' о облику садржини
и нач ну коришflења јединствених инструмената платног промета

(напо ена: не доставља се у понуди)

дцж ик:  
(нази = и седиште Понуfјача)
ма,ти НИ БРоЈ ДУЖНИКА (понуfјача):
тЕ и РАчvн дvжникА (понуђача):
ПИБ І УЖНИкА (ПонуFјача):  

и зд.је дана године

мЕНИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕh6Е
ЗА кОРИСНИкА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ мЕНИЦЕ

за ЈНГ/2100/0317/2019
"Усл, ге изношења смеfiа и водоснабдевања у ДЛХЕ ДЛХЕ — ОЦ ХЕ ББ (СО Бајина

Башта)"

КОРИ НИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Улица
Балка ска број 13, Огранак „Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, трг
Душа а Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, матични број 20053658, ПИБ 103920327,
бр. те . рачуна: 160-797-13 Банка Интеса,

; Пред 'емо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је
неопо:ива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски
бр. (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеFјења и
овла Fiyjeмo Јавно предузеfiе „Елекrроприведа Србије" Београд, fлица Балканска број
13, Б-оград, као Повериоца, да предаry меницу може попунити до максималног износа
од динара, (и словима

• динар-) (минимално 10% вредности уговора без ПДВ), по Уговору о ЈНГ "Услуге
изно ења смеЋа и водоснабдевања у ДЛХЕ ДЛХЕ — ОЦ ХЕ ББ (СО Бајина Башта)",
број Ј Г/2100/0317/2019 од (заведен код корисника - Повериоца) и број
  од   (заведен код дужника) као с едство финансијског
обезб-fјења за добро извршења посла уколико  ј  (назив
дужни а), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши
дели ично или неквалитетно.
Издат. бланко сопствена меница серијски број (уписати серијски број) може се поднети
на наплату у року доспеfiа утврfјеном Уговором бр.
  од   године (заведен код корисника-

; Повер оца) и бр.   од године (заведен
код д жника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од рока важења
Угово ~ а с тим да евентуални продужетак рока важења Уговора , има за последицу и

; продужење рока важења менице и меничног овлашТiења, за исти број дана за који fie
; бити продужен и рок важења Уговора. !
; Овлаt fiујемо Јавно предузеflе ,,Електропривреда Србије" 6eorpa , као Повериоца да у
! склад са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности
; бланк соло менице, безусловно и неопоэиво, без протеста и трошкова, ванеудски
ИНИЦ IРА наплату - издавањем налога за наплату на терет те Fier рачуна Дужника
бр. • код  ~ Банке, а у корист
текуfi г. рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Банка Интеса.
мени а је важеfiа и у елучају да у току трајања реализације наведеног уговора доТје до:
проме а овлашfiених за заступање правног лица, промена 1ица овлашfiених за
распо агање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код
Дужни а, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од
значај за правни промет.
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Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашfiеног лица за заступање Дужника

(унети име и презиме овлашfiеног лица).
Ово менично писмо - овлашflење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања ОвлашТiења

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Потпис овлашfiеног лица
Прилози :
1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена
извршење посла

фотокопија важеflег Картона депонованих
располагање новчаним средствима понуђача
стране банке.
фотокопија ОП обрасца
доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије
(фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је
извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница
и овлашfiења НБС) .

меница као гаранција за добро

потписа овлашflених лица за
код пословне банке, оверена од

СФО за добро извршење посла обавезно се доставља у року од 10 дана од закључења
Уговора, у супротном Наручилац може покренути поступак раскида Уговора и

- активирање, код банке, СФО за озбиљност понуде.
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