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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД 
 
 
                                  

 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за подношење понуда у  поступку централизоване јавне набавке-

оквирни споразум за јавну набавку услуге бр. 181-16 
формирану у 3 партије 

 
 
  

Одржавање ИКТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      К О М И С И Ј А 
                                                                                            за спровођење ЈН бр. 181-16 
                                                                             формирана Решењем бр. 12.01.-560065/3-16 

 
 
 
 
 
 
 

Ниш, март, 2017. године 
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На основу члана 32, 40, и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2 и 8 Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
12.01.-560065/2-16 oд 30.12.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку број 12.01.-560065/3-16 oд 30.12.2016. године припремљена је: 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку услуге – Одржавање ИКТ-у ПОСТУПКУ  ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -оквирни споразум  
ЈН бр. 181-16 

Формирану у 3 партије 
 

Садржај конкурсне документације: 

            Страна 
1. Општи подаци о јавној набавци 3 
2. Подаци о предмету набавке 3 
3. Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, 

количина и опис услуге...) 
4 

4. Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност 
услова 

25 

5. Упутство понуђачима како да сачине понуду 32 
6. Обрасци за партију 1, партију, 2 и партију 3 49 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Укупан број страна: 136 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр. 2 
Београд, као Тело за централизоване јавне набавке, (у даљем тексту „ ЈП ЕПС“)  
спроводи отворени поступак јавне набавке на основу Споразума о централизацији јавних 
набавки у Електропривреди Србије бр. 2712/3-15 од 18.06.2015. године, за потребе 
наручиоца Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, 
Масарикова 1-3, 11000 Београд.  
 
Назив и адреса наручиоца 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд 
Тело за централизоване јавне набавке 
Одељење за набавке Ниш 
Булевар др Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш 

 
Интернет страница 
наручиоца 

 
www.epsdistribucija.rs  

 
Врста поступка  Централизована Јавна набавка -оквирни споразум 

 
Предмет јавне набавке 

 
Одржавање ИКТ 

 
Циљ поступка 

ЈП ЕПС као Тело за централизоване јавне набавке ће 
донети Одлуку о додели оквирног споразума на основу 
које ће оквирни споразум о јавној набавци са Изабраним 
понуђачем закључити Оператор дистрибутивног система 
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.  
Оквирни споразум ће се закључити са једним понуђачем 
на период од две године дана или до утрошка средстава, 
за сваку партију појединачно 

 
Контакт Душанка Ноцић дипл. правник 

email:  dusanka.nocic@jugoistok.rs; dusanka.nocic@eps.rs 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

Опис предмета јавне набавке: Одржавање ИКТ  

Назив из општег речника набавке: Услуге одржавања система 

Ознака из општег речника набавке: 50324100 

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у Техничкој спецификацији (поглавље 3. 
Конкурсне документације) 

2.2 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке 

Предметна јавна набавка је формирана у 3 партије. 

 
Овом набавком се покрива одржавање активне ИТ опреме, система беспрекидног 
напајања и климатизацијеу Дата Центрима ОДС у Новом Саду и Београду. 
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Понуђач треба да обезбеди интервентно одржавање наведене опреме у току 
експлоатације опреме у периоду од 24 месеца. 
 
Уређаји који су обухваћени овим одржавањем: 
 
ПАРТИЈА 1 Услуге одржавања Storage опреме  
- EMC CX4 – 480 – ДЦ Београд 
- EMC VNX5500 – ДЦ Београд и ДЦ Нови Сад 
- EMC RecoverPoint - ДЦ Београд и ДЦ Нови Сад 
- EMC DATADOMAIN DD670 - ДЦ Нови Сад 
 
ПАРТИЈА 2 Услуга одржавања серверске опреме 
 
- HP serveri: HP BladeSystem c7000 Enclosure, HP BladeSystem c3000 Enclosure, HP 
ProLiant BL460c G7 Server, HP ProLiant    DL380 G7 Server - ДЦ Нови Сад 
 
ПАРТИЈА 3 Услуга одржавања опреме за безпрекидно напајање и  климатизацију  
 
- UPS APC Symmetra PX -  ДЦ Београд и ДЦ Нови Сад 
- InRow ACRC 103 - ДЦ Нови Сад 
- InRow ACRD 101- ДЦ Београд  
- Invertor Arcon ST - ДЦ Београд  
- Invertor TSI Bravo - ДЦ Београд 
- Čiler Hiref LCE 062Cl - ДЦ Нови Сад 
- Dizel agregat Elcos GE.VO.550\500.SS+011- ДЦ Нови Сад 
 
3 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

(Предмет, техничке карактеристике, количина и опис услуге, техничка документација, 
место и рок испоруке услуге, гарантни рок) 
 

3.1 Предмет јавне набавке je:  Одржавање ИКТ формиране у 3 партијe 
 
3.2 Техничке карактеристике, количина и опис услуге 
 
Овом набавком се покрива одржавање активне ИТ опреме, система беспрекидног 
напајања и климатизацијеу Дата Центрима ОДС у Новом Саду и Београду. 
 
Понуђач треба да обезбеди интервентно одржавање наведене опреме у току 
експлоатације опреме у периоду од 24 месеца. 
 
Уређаји који су обухваћени овим одржавањем: 
 
ПАРТИЈА 1  Услуге одржавања Storage опреме  
- EMC CX4 – 480 – ДЦ Београд 
- EMC VNX5500 – ДЦ Београд и ДЦ Нови Сад 
- EMC RecoverPoint - ДЦ Београд и ДЦ Нови Сад 
- EMC DATADOMAIN DD670 - ДЦ Нови Сад 
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ПАРТИЈА 2  Услуга одржавања серверске опреме 
 
- HP serveri: HP BladeSystem c7000 Enclosure, HP BladeSystem c3000 Enclosure, HP 
ProLiant BL460c G7 Server, HP ProLiant    DL380 G7 Server - ДЦ Нови Сад 
 
ПАРТИЈА 3  Услуга одржавања опреме за безпрекидно напајање и  климатизацију  
UPS APC Symmetra PX -  ДЦ Београд и ДЦ Нови Сад 
- InRow ACRC 103 - ДЦ Нови Сад 
- InRow ACRD 101- ДЦ Београд  
- Invertor Arcon ST - ДЦ Београд  
- Invertor TSI Bravo - ДЦ Београд 
- Čiler Hiref LCE 062Cl - ДЦ Нови Сад 
- Dizel agregat Elcos GE.VO.550\500.SS+011- ДЦ Нови Сад 
 
ПАРТИЈА 1 

 
Услуга одржавања Storage опреме (EMC Clarion CX4-480, EMC VNX5500, EMC 
RecoverPoint, EMC DATADOMAIN DD670) 
 
Услуге одржавања односе се на: утврђивање квара и довођење система у радно стање; 
набавку, поправку, испоруку и замену (уградњу) потребних резервних делова. 
Трошкови транспорта, рад, путни трошкови, као и дневнице стручног тима треба да буду 
укључени у цену радног сата сервисера. 

Наручилац ће на основу указаних потреба за интервентним одржавањем издати 
наруџбеницу за потребним резервним деловима у складу са спецификацијом резервних 
делова и опреме и спецификацијом радних сати из обрасца структуре цене. 

О извршеним услугама сачинио би се записник о извршеној услузи у чијем би прилогу 
била и наруџбеница. 

Квар може бити отклоњен поправком на лицу места или заменом неисправног дела 
исправним резервним делом. 
 
 

 
 
 
Редни број 

 
 
 

Назив услуге 

 
 
 

Јединица 
мере 

 
 
 

Оквирна 
количина 

 
1  

2 
 
3 

 
4 

 
 

1. 

Услуга одржавања Storage опреме (EMC 
Clarion CX4-480, EMC VNX5500, EMC 
RecoverPoint, EMC DATADOMAIN DD670) 

 

 
Радни сат 
сервисера 

 
 

100 

 
 
Редни број 

 
Опис резервног дела 

Јединица 
мере 

Оквирна 
количина 

 
 
       1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

   1.  
         2TB 7200RPM SAS for 
VNX/5100/5300/5500/5700/7500/VNXB 

 
 

ком 
10 
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(За модел  уређаја VNX5500) 

2.  
      600GB 15K SAS for VNX 
5100/5300/5500/5700/7500/VNXB 
(За модел  уређаја VNX5500) 

 
 

ком 
10 

 
3. 

 
 
15 slot LF DAE CHASSIS W/ M/P 
(За модел уређајаVNX5500) 
 

 
 

ком 

 
 
2 
 

 
 
4. 

 
POWER SUPPLY / COOLING FRU, 400W, DUAL 
12V OUTPUTS WITH DUAL 5VSB OUTPUTS 
( за модел  уређаја VNX5500) 
 

 
 
         ком 

 

 
 
2 

5.  
15 Drive SAS LCC 
(За модел уређаја VNX5500) 
 

 
ком 

        
         2 

 
6. 

 
SP, 2.4GHz QC CPU, DIMMLESS 
(за модел уређаја VNX5500) 
 

 
ком 

 
 2 

7.  
4GBYTE UNBUFFERED DIMM SERIALIZED 
(за модел уређаја VNX5500) 
 

 
 

ком 
 

2 

8. SFP+ MULTI MODE 2/4/8 GBPS FC OPTICAL 
XCVR 
(за модел уређаја VNX5500) 
  

 
ком 

 
2 

9.  
AC MAGNUM 875W, 1U AC/DC DUAL 12V P/S, 
MAGNUM2 COMPATIBLE 
( за модел уређаја VNX5500) 
 

 
 

ком 2 

10. 1200W SPS AC STANDBY POWER 
SUPPLY,(ENHANCED),EMERSON, 2ND 
EDITION COMPLIANT 
( за модел уређаја VNX5500) 
 

 
 

ком 2 

 
11. 

 
15 slot Chassis and Midplane 
( за модел уређаја VNX5500) 
 

 
ком 

 
2 

 
12. 

 
4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR 
( за модел  уређаја VNX5500) 
 

ком 2 

13. 2 PORT 10GB CU IO MODULE – Eruption 
( за модел уређаја VNX5500) 
  

ком 2 

14. Optical SFP Transceiver: 2, 4, & 8 Gb Fibre 
Channel 

 
ком 

 
4 



ЈП "Електропривреда Србије " Београд                                       Конкурсна документација 
                                                                                                          Јавна набавка бр. 181-16                                                 

___________________________________________________________________________________
Страна 7 од 136 

( за модел уређаја VNX5500) 
 

 

15. 
 

1U RECOVERPOINT DELL R610 SERVER (8GB 
FC) Gen 4 
( за модел  уређајаRecoverPoint) 

 
ком 

 
2 

16.  
X-2UA-1TB (SPARE,HDD,1TB 
W/DD640/DD670,860 CARRIER) 
( за модел уређаја DATADOMAIN DD670) 

 
ком 

2 

17.  
X-2UA-NVBB 
(SPARE,BBU,NVRAM,DD640,670,860,890) 
( за модел уређаја DATADOMAIN DD670) 

 
 

ком 

 
2 
 

18. X-2UA-PS (SPARE, POWER SUPPLY, 
DD670,DD860) 
( за модел уређаја DATADOMAIN DD670) 

ком 2 

19. SPARE,60X38MM FAN,DD670 
( за модел уређаја DATADOMAIN DD670) 

 
ком 

 

 
2 

20. SPARE,60X60MM FAN,DD670 
(за модел уређаја DATADOMAIN DD670) ком 2 

21.  
SPARE,CHASSIS W/O HDD,DD670 
( за модел уређајаDATADOMAIN DD670) 

 
ком 2 

22.  
SPARE,1DIMM,4GB,ECC,DDR3,DD670 
( за модел уређаја DATADOMAIN DD670) 

 
ком 2 

23. SPARE,NIC,GBE,PCIE,TX,4-PORT,COP,LP/SP 
( за модел уређаја DATADOMAIN DD670) 

 
ком 

 
2 

24.  
SPARE,NIC, 10GBE, 
PCIE,SFPP,LC,DP,OP,LP/SP 
( за модел уређаја DATADOMAIN DD670) 
 

ком 2 

25. ISCSI_10G_dual port 
( за модел уређаја CX-480) 

 
ком 

 
2 

26. FC_8G_quad port 
( за модел уређаја CX-480) 

 
ком 

 
2 

27. 
 

Enclosure SPE 
( за модел уређаја CX-480) ком 2 

28. EMC Power Supply for DAE2P/3P 400W 
(за модел урђеја CX-480) 

 
ком 

 
2 

29. EMC 400W, SINGLE 12V AC-DC PS SPE 
( за модел уређаја CX-480) 

 
ком  

 

 
2 
 

30. EMC FC Fibre Channel Module 4GB 
( за модел уређајаCX-480) ком 2 

31. EMC CX4-480 CPU Module 
( за модел уређајаCX-480) ком 2 

32. 2GB DIMMS (serialized) 
( за модел уређаја CX-480) ком 2 

33. FC 450GB 15K 
( за модел уређаја CX-480) ком 10 
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34. FC 600GB 10K 
( за модел уређајаCX-480) 

 
ком 

 
10 

35. EMC CX4 SPS 
( за модел уређајаCX-480) 

 
ком 

 
2 

 
У наведеним табелама дате су оквирне количине предметних услуга и резервних делова с обзиром 
да се прецизне количине предмета јавне набавке не могу одредити. Оквирне количине ће служити 
само за рангирање понуда, те то не значи да ће наручилац исте набављати у наведеним количинама. 
Самим оквирним споразумом, дефинисана је вредност (оквирног споразума) до које наручилац може 
реализовати предметне услуге. 
  

ГАРАНТНИ РОК: Извршилац гарантује да ће радови на интервенцијама и поправкама, 
односно одржавању система у целини, бити високог квалитета и даје гаранцију за све 
поправљене делове или склопове у трајању од минимум 24 (двадесетчетири) месеца, од 
потписвања Записника о извршеној услузи- без примедби. 
 
РОК ИЗВРШЕЊА: Пружалац  услуге је дужан да се одазове сваком позиву корисника у 
циљу извршења било ког посла који је специфициран као врста услуге у обрасцу 
„Структура цене“ – одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 сата од момента 
пријема наруџбенице писменим путем - учињеним путем поште или телефакса или путем 
електронске поште. 
 
Рок извршења услуга је (максимално) 6 недеља од тренутка одазива, за сваку конкретну 
услугу, осим ако се, са надлежним запосленим код корисника, не одреди неки други, 
посебан рок. 
 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Место извршења предметних услуга је целокупно подручје  
ДЦ Београд и ДЦ Нови Сад 
 
ПАРТИЈА 2 
 
Услуга одржавања серверске опреме (HP BladeSystem c7000 Enclosure,  HP 
BladeSystem c3000 Enclosure, HP ProLiant BL460c G7 Server, HP ProLiant  DL380 G7 
Server) 
Услуге одржавања односе се на: утврђивање квара и довођење система у радно стање; 
набавку, поправку, испоруку и замену (уградњу) потребних резервних делова. 
Трошкови транспорта, рад, путни трошкови, као и дневнице стручног тима треба да буду 
укључени у цену радног сата сервисера. 
 
Наручилац ће на основу указаних потреба за интервентним одржавањем издати 
наруџбеницу за потребним резервним деловима у складу са спецификацијом резервних 
делова и опреме и спецификацијом радних сати из обрасца структуре цене. 
О извршеним услугама сачинио би се записник о извршеној услузи у чијем би прилогу 
била и наруџбеница. 
Квар може бити отклоњен поправком на лицу места или заменом неисправног дела 
исправним резервним делом. 
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         Редни број 

 
 
 

Назив услуге 

 
 
 

Јединица  
мере 

 
 
 

Оквирна 
количина 

 
 

  1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
  1. 

 

Услуга одржавања серверске опреме 
(HP BladeSystem c7000 Enclosure, HP 
BladeSystem c3000 Enclosure, HP 
ProLiant BL460c G7 Server, HP ProLiant  
DL380 G7 Server) 

 

 
Радни сат 
сервисера 

 
 

100 

 
 
          Редни број 

 
 
 

Опис резервног дела 

 
 
 

Јединица 
мере 

 
 
 

Оквирна 
количина 

 
   1  

2 
 
3 

 
4 

 
1. 

HP MDS 9000 8Gb FC SFP+ Short Range 
XCVR 
( за модел  уређаја BladeSystem c7000 
Enclosure) 

 
Ком 

 
2 
 

2. HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl 
( за модел  уређаја BladeSystem c7000 
Enclosure) 

Ком 
 

2 
 

 
3. 

HP MDS 8/24c BladeSystem Fabric Switch 
( за модел  уређаја BladeSystem c7000 
Enclosure) 

Ком 
 

2 
 

 
4. HP BLc VC Flex-10 Enet Module Opt 

( за модел  уређаја BladeSystem c7000 
Enclosure) 

Ком 
 

2 
 

5. HP BLc 10Gb SR SFP+ Opt 
( за модел  уређаја BladeSystem c7000 
Enclosure) 

Ком 
 

4 
 

 
6. 

HP 6X 2400W Gold Ht Plg FIO Pwr Sply Kit 
( за модел  уређаја BladeSystem c7000 
Enclosure) 

Ком 
 

2 
 

7. HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option 
( за модел  уређаја BladeSystem c7000 
Enclosure) 

Ком 
 

2 
 

8. HP BLc7000 1 PH FIO Power Module Opt 
( за модел  уређаја BladeSystem c7000 
Enclosure) 

Ком 
 

2 
 

9. HP BLc 6X Active Cool 200 FIO Fan Opt 
( за модел  уређаја BladeSystem c7000 
Enclosure) 

Ком 
 

2 
 

10. Widescreen LCD module assembly - 3-in 
insight display 
( за модел  уређаја BladeSystem c7000 
Enclosure) 

Ком 
 

2 
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11. 

Mid plane assembly board 
( за модел  уређаја BladeSystem c7000 
Enclosure) 

Ком 
 

2 
 

 
12. 

HP BL460c  G7 CTO Blade 
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7) 

Ком 
 

2 
 

13. HP BL460c  G7 X5650 FIO Kit 
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7) 

Ком 
 

2 
 

14. HP BL460c  G7 X5650 Kit 
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7) 

Ком 
 

2 
 

15. 
 

HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit 
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7) 

Ком 
 

5 
 

16. HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD 
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7) 

Ком 
 

3 
 

17. HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA Opt 
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7) 

Ком 
 

2 
 

18. System Board  
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7) 

Ком 
 

2 
 

19. Hard drive SAS backplane 
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7 

Ком 
 

2 
 

20. Hardware assembly - Includes front panel, 
and hard drive cage assembly 
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7) 

Ком 
 

2 
 

21. HP DL380G7 SFF CTO Chassis 
( за модел  уређаја HP ProLiant DL380 G7) 

Ком 
 

2 
 

22. HP DL380G7 E5645 FIO Kit 
( за модел  уређаја HP ProLiant DL380 G7) 

Ком 
 

2 
 

23. HP DL380G7 E5645 Kit 
( за модел  уређаја HP ProLiant DL380 G7) 

Ком 
 

2 
 

24. HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit 
( за модел  уређаја HP ProLiant DL380 G7) 

Ком 
 

5 
 

25. HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD 
( за модел  уређаја HP ProLiant DL380 G7) 

Ком 
 

3 
 

26. HP Slim 12.7mm SATA DVDRW Optical Kit 
( за модел  уређаја HP ProLiant DL380 G7) 

Ком 
 

2 
 

27. 
 HP 512MB P-Series BBWC Upgrade 

( за модел  уређаја HP ProLiant DL380 G7) 

 
Ком 

 
2 
 

28. HP 81E 8Gb SP PCI-e FC HBA 
( за модел  уређаја HP ProLiant DL380 G7) 

Ком 
 

2 
 

29. 
HP NC552SFP 10GbE 2P Svr Adapter 
( за модел  уређаја HP ProLiant DL380 G7) 

 
Ком 

 
2 
 

30. HP 460W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit 
( за модел  уређаја HP ProLiant DL380 G7) 

Ком 
 

4 
 

31. Hot-pluggable fan module assembly  
( за модел  уређаја HP ProLiant DL380 G7) 

Ком 
 

2 
 

32. Power supply backplane board assembly  
( за модел  уређаја HP ProLiant DL380 G7) 

Ком 
 

2 
 

33. Primary PCI riser board 
( за модел  уређаја HP ProLiant DL380 G7)  

Ком 
 

2 
 

34. System I/O board (motherboard) 
( за модел  уређаја HP ProLiant DL380 G7)  

Ком 
 

2 
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35. HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit 
( за модел  уређаја HP ProLiant DL380 G7) 

Ком 
 

5 
 

36. HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit  
( за модел  уређаја HP ProLiant DL380 G7) 

Ком 
 

5 
 

 
37. 

C3000 Tray with embedded DDR2 Onboard 
Administrator 
( за модел  уређаја BladeSystem c3000 
Enclosure) 

Ком 
 

2 
 

38. HP VC Flex-10 Enet Module 
( за модел  уређаја BladeSystem c3000 
Enclosure) 

Ком 
 

2 
 

39. HP 4Gb Fibre Channel Pass-thru Module for 
c-Class BladeSystem 
( за модел  уређаја BladeSystem c3000 
Enclosure) 

Ком 
 

2 
 

40. System active cool 100 fan module 
( за модел  уређаја BladeSystem c3000 
Enclosure 

Ком 
 

2 
 

41. BLC3000 DDR2 onboard administrator 
module - Dual interposer board 
( за модел  уређаја BladeSystem c3000 
Enclosure) 

Ком 
 

2 
 

42. Midplane board assembly 
( за модел  уређаја BladeSystem c3000 
Enclosure) 

Ком 
 

2 
 

43. 1200W AC Common Slot (CS) hot-plug power 
supply 
( за модел  уређаја BladeSystem c3000 
Enclosure)  

Ком 
 

2 
 

44. HP BL460c G7 CTO Blade 
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7 
(c3000)) 

Ком 
 

2 
 

45. HP BL460c G7  E5620 Quad-Core 64-bit 
processor - 2.40 GHz 
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7 
(c3000)) 

Ком 
 

2 
 

46. HP BL460c G7 E5620 Quad-Core 64-bit 
processor - 2.40 GHz 
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7 
(c3000)) 

Ком 
 

2 
 

47. HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit 
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7 
(c3000)) 

Ком 
 

5 
 

48. HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD 
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7 
(c3000)) 
 

Ком 
 

3 
 

49. HP QLogic QMH2462 4Gb FC HBA for HP c-
Class BladeSystem 
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7 
(c3000) 

Ком 
 

2 
 

50. System Board  
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7 
(c3000)) 

Ком 
 

2 
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51. Hard drive SAS backplane 
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7 
(c3000)) 

Ком 
 

2 
 

52. Hardware assembly - Includes front panel, 
and hard drive cage assembly 
( за модел  уређаја HP ProLiant BL460c G7 
(c3000)) 

Ком 
 

2 
 

 
У наведеним табелама дате су оквирне количине предметних услуга и резервних делова с обзиром 
да се прецизне количине предмета јавне набавке не могу одредити. Оквирне количине ће служити 
само за рангирање понуда, те то не значи да ће наручилац исте набављати у наведеним количинама. 
Самим оквирним споразумом, дефинисана је вредност (оквирног споразума) до које наручилац може 
реализовати предметне услуге. 

ГАРАНТНИ РОК: Извршилац гарантује да ће радови на интервенцијама и поправкама, 
односно одржавању система у целини, бити високог квалитета и даје гаранцију за све 
поправљене делове или склопове у трајању од (минимум 24) месеци, од потписвања 
Записника о извршеној услузи- без примедби. 
 
РОК ИЗВРШЕЊА: Пружалац  услуге је дужан да се одазове сваком позиву корисника у 
циљу извршења било ког посла који је специфициран као врста услуге у обрасцу 
„Структура цене“ – одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 сата од момента 
пријема наруџбенице писменим путем - учињеним путем поште или телефакса или путем 
електронске поште. 
Рок извршења услуга је (максимално) 6 недеља од тренутка одазива, за сваку конкретну 
услугу, осим ако се, са надлежним запосленим код корисника, не одреди неки други, 
посебан рок. 
 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Место извршења предметних услуга је целокупно подручје   
ДЦ Нови Сад и ДЦ Београд 
 
ПАРТИЈА 3 
 
Услуга одржавања опреме за беспрекидно напајање и климатизацију која је предмет 
јавне набавке 
 
Услуге одржавања односе се на: утврђивање квара и довођење система у радно стање;  
поправку и замену (уградњу) потребних резервних делова. 
Трошкови транспорта, рад, путни трошкови, као и дневнице стручног тима треба да буду 
укључени у цену радног сата сервисера. 
 
Наручилац ће на основу указаних потреба за интервентним одржавањем издати 
наруџбеницу за потребним резервним деловима у складу са спецификацијом резервних 
делова и опреме и спецификацијом радних сати из обрасца структуре цене. 
О извршеним услугама сачинио би се записник о извршеној услузи у чијем би прилогу 
била и наруџбеница. 
Квар може бити отклоњен поправком на лицу места или заменом неисправног дела 
исправним резервним делом. 
Овим одржавањем су обухваћене и следеће услуге редовног превентивног одржавања 
уређаја и то: 
 
 

1. Посета превентивног одржавања за UPS уређаје  
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Ова сервисна услуга обезбеђује у току целе године редовну и обавезну 

процедуру превентивног одржавање на тромесечном нивоу и то према следећем 
принципу. 
 
a.)  – услуга подразумева у току радног времена, (четири пута у години дана), следеће 
радње: 

• Визуелни преглед инсталација UPS-a 
• Провера-верификација да је окружење UPS–a у оквиру дозвољених спецификација, 
• Провера унутрашњости UPS-a, напонских каблова и ожичења од евентуалних 
физичких оштећења, 

• Провера-верификација исправности рада вентилатора, 
• Снимање термовизијском камером 
• Мерење електричних параметара мрежним анализатором 
• Мерење унутрашње отпорности појединачних акумулатора на узорку од 5% 
• Провера UPS 'event log'-a: да ли има пријављених аларма и снимање овог 'log'-a код 
уређаја и опреме која има ову опцију, 

• Провера свих УПС прикључака под номиналним оптерећењем 
• Провера Аутотеста 
• Визуелна инспекција стања батеријског сета,  
• Тест пражњења батерије, 
• Провера температуре батеријских терминала,  AC напонског и струјног  `рипла`, 
• Притезање батеријских терминала према захтевима произвођача батерија, 
• Провера постојања корозије и цурење електролита, 
• Чишћење и брисање батерија. 
• Провера исправности пребацивања на батеријски рад, 
• Тест интерног/статичког ByPass-a код уређаја и опреме која има ову опцију, 
• Брисање прашине из UPS-a, 
• Достављање писаног извештаја о стању уређаја. 
• Извршење евентуалних подешавања на лицу места 
• Идентификовање могућих проблема  у раду у предстојећем периоду 
• Едукацију и пружање савета о начину одржавања UPS-ова одговорним лицима 
• Евидентирање и архивирање стања  уређаја 

 
Резултати измерених параметара довољно указују на стање исправности или 

критичности стања уређаја и на време се отклањају недостаци, да не би долазило до 
већих неправилности у раду. 

Све измерене величине уписују се у табеле и са описом обављених радова и 
запажања достављају Кориснику услуге у облику извештаја. 

Превентивни сервис уређаја обухвата комплетну проверу свих компоненти 
уређаја како би се према препорукама произвођача упоредили параметри и ако има 
потребе донела одлука о замени оштећених новим резервним деловима.  

Превентивне посете се морају заказати најмање 15 дана раније због 
усклађивања обавеза.  
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2. Посета превентивног одржавања расхладног система in Row ACRC103 и  ACRD 

101 
 

Ова сервисна услуга обезбеђује у току целе године редовну и обавезну 
процедуру превентивног одржавање на кварталном нивоу и то према следећем 
принципу. 
 
– услуга подразумева у току радног времена, (четири пута у години дана) следеће 
радње: 
 

• Провера и верификација да је окружење уређаја у оквиру дозвољених 
спецификација, 

• Провера и верификација расхладног капацитета опреме према густини и дисипацији 
опреме дата центра,  

• Провера и верификација рада вентилатора,  
• Провера и верификација температуре расхлађене воде према спецификацијама 
произвођача,  

• Провера и верификација концентрације гликола према спецификацијама 
произвођача,  

• Провера и верификација стања ваздушних филтера, вентилатора и кондензаторске 
пумпе,  

• Провера ожичења, напонских каблова и електронских склопова,  
• Провера показивања напона и струје на дисплеју, 
• Чишћење уређаја од прашине споља и изнутра,  
• Чишћење и прање ваздушних филтера и замена оштећених,  
• Чишћење кондензационих посуда,  
• Провера и верификација система за скупљање и одвођење конденза,  
• Провера и верификација цурења течности,  
• Провера и чишћење испаривача,  
• Провера 'event log'-a уређаја: да ли има пријављених аларма и снимање овог  'log'-

a, 
• Провера постављених параметара хлађења, протока ваздуха, влажности и брзине 
вентилатора и њихово сетовање према условима окружења и спецификацијама 
произвођача,  

• Провера, верификација и подешавање рада и комуникације уређаја у групи,  
• Тест рада уређаја у групи и појединачно,  
• Калибрација уређаја, 
• Провера и ажурирање фирмвера уређаја, 
• Достављање писаног извештаја о стању уређаја са предлогом додатних сервисних 
радњи и побољшања. 

 
 
 

3. Посета превентивног одржавања Čilera Hiref LCE 062Cl 
 
Ова сервисна услуга обезбеђује у току целе године редовну и обавезну процедуру 
превентивног одржавање на кварталном нивоу и то према следећем принципу. 
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Услуга подразумева у току радног времена, (четири пута у години дана) следеће 
радње: 
 

• Верификација да је окружење чилера у оквиру дозвољених спецификација  
• Провера рада вентилатор 
• Провера расхладног флуида 
• Провера рада компресора 
• Провера електро панела 
• Прање ламеле кондензатора уређајем под притиском 
• Визуелно проверавање евентуалне трагове цурења флуида  
• Провера да ли чилер ради у дозвољеним/сетованим границама температуре 
флуида 

• Провера исправности пумпе 
• Провера нивоа уља 
• Провера исправности прекидача, релеја, склопки, сигналних сијалица и загревање 
опреме у ел. Орману 

• Визуелна провера стања инсталација фреона чилера 
• Провера расхладне течности у систему и по потреби допуна 
• Провера концентрације гликола у инсталацији и мерење тачке мржњења 
• Провера параметара и аларма са NOC-om 

 
4. Посета превентивног одржавања дизел агрегата GE.VO.550\500.SS+011 

 
Годишње интервално редовно одржавање дизел агрегата подразумева редован 
квартални преглед који се састоји од: 
 
Редовно одржавање дизел агрегата подразумева тромесечни преглед , који је дефинисан 
следећим радњама: 
 
• Провера окружења агрегата и да ли се налази у оквиру дозвољених спецификација 
• Провера нивоа воде и антифриза 
• Провера нивоа уља 
• Провера нивоа електролита, терминала и контаката на акумулатору 
• Контрола мотора 
• Температура мотора 
• Визуелна провера издувног система 
• Провера исправности грејача расхладне течности 
• Провера исправности инструмената и вредности које они показују 
• Провера система за филтрирање ваздуха 
• Провера система за гориво и ниво у резервоару 
• Контрола вентилације агрегата 
• Провера функционалности контролне табле 
• Провера функционалности трансфер ормана 
• Провера натегнутости ремена 
• Провера уземљења 
• Провера система за хлађење 
• Даљинско очитавање параметара у сарадњи са NOC-em 
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           Дефинисани сервис уређаја обухвата комплетну проверу свих компоненти уређаја 
како би се према препорукама произвођача упоредили параметри и ако има потребе 
донела одлука о замени оштећених  новим резервним деловима. 
           Превентивна одржавања се обављају у нормално радно време пружаоца услуге у 
периоду од 8 до 16 часова, у унапред договореном термину. 
 
 

5. Редован годишњи сервис агрегата 
 

Током експлоатације агрегата неопходно је извршити једном годишње или након 
250 сати рада агрегата, сервис и замену потрошног материјала како би се повећао ниво 
поузданости рада агрегата. 

 Сходно препоруци произвођача сервисни тим пружаоца услуге ће извршити и 
сервисну посету која подразумева дефинисане радове према спецификацији произвођача: 

• Замена филтера уља и филтера горива 
• Замена моторног уља 
• Провера и тестирање свих склопова агрегата и радови дефинисани 
тромесечним прегледом.   

 
 
 
          
         
Редни 
број 

 
 
 

Назив услуге 

 
 
 

Јединица  
мере 

 
 
 

Оквирна 
количина 

 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

1. 

Услуга одржавања опреме за беспрекидно 
напајање и  климатизацију која је предмет 
одржавања  
 

 
Радни сат 
сервисера 

 
 

100 

 
2. 

Посета превентивног одржавања за UPS уређаје  
ком 

 
32 

 
3. 

Посета превентивног одржавања расхладног система  
in Row ACRC103 ком 

 
56 

 
4. 

Посета превентивног одржавања Čilera Hiref LCE 
062Cl ком 

8 
 

5. Посета превентивног одржавања  дизел агрегата  
GE.VO.550/500.SS+011  ком 

8 
 

6. 
Редовни годишњи сервис агрегата ком 

          2 
 

 
 

 
 
       Редни 
број 

 
 
 

Опис резервног дела 

 
 
 

Оквирна 
количина 

 
1  

2 
 

3 
Резевни делови за SYPX1 80 kVA 
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 1.1.  SYPM10K16H 2 

1.2.  SYSW80KH 2 

1.3.  SYMIM4    2 

1.4.  SYCBTMON  2 

1.5. WSYCSPS ( PSU )  2 

1.6.  SYCSYSID 2 

1.7.  SYCSGMON 2 

1.8.  SYCXRCOM 2 

1.9.  SYBTU1-PLP (8x12V-7Ah) 2 

1.10. AP9617  2 

1.11. 0P4230 ( PM OUTPUT BACK PLANE ) 2 

1.12. 0P4070 ( PM INPUT BACK PLANE ) 2 

1.13. 0P4130 ( BAT. BACK PLANE )    2 

1.14. 0P4421 ( PCB SYSTEM I/O )  2 

1.15.  FAN 120X120 24Vdc 9,6W    2 

1.16.  0P4400 ( TOP CONECTION MIM SIDE )  2 

1.17.  0P4401 (MIDLE CONECTION MIM SIDE )   2 

1.18.  0P4402 ( BOTTOM CONECTION MIM SIDE )   2 

1.19.  0P4410 ( TOP CONECTION RIM SIDE )    2 

1.20.  0P4411 ( MIDLE CONECTION RIM SIDE )    2 

1.21. 0P4412 ( BOTTOM CONECTION RIM SIDE )   2 

2. Резервни делови за SYPX2 160 kVA 

2.1. AP9233 Display Rack Mount    2 

2.2. SYMIM16Q MIM / RIM Assembly PX2   2 
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2.3. SYPM10K16H Power Module Assy    2 

2.4.  WSYSW160KH SSW / Bypass Assembly    2 

2.5.  SYBTU2-PLP Symmetra PX battery unit    2 

2.6.  SYC2BTMON Battery Monitor Assembly  2 

2.7.  SY2CXRCOMSE communication card    2 

2.8.  SY2CSPS ASSY SYSTEM PSU PX2    2 

2.9.  SYCSGMON Ext. Switch Gear Module    2 

2.10. 0G-9354 Mod Dist Brain/PX UPS-Link sel card assy    2 

2.11.  0P4167 System I/O Backplane Assembly #640-4167C    2 

2.12.  0P4196 Inp / Outp curr sense PCB #640-4196 2 

2.13.  0P4195 RFI Filter PCB #640-4195A  2 

2.14.  0P4193 MIM / RIM Back Plane PCB #640-4193A  2 

2.15.  0P4194 Maint. Bypass Interface PCB PX2 #640-4194A    2 

2.16.  0P4123 Ancillary Equip. &EPO PCB #640-4122F    2 

2.17. 0P2518 Pwr Mod Back Plane Output PCB #640-4123C   2 

2.18. 0P4070 Pwr Mod Back Plane Input PCB #640-4107G    2 

2.19.  0P4169 Batt Back Plane PCB #640-4169A    2 

2.20. WSYCSYSID160 Symmetra PX System Id Card 160 kW 2 

2.21. 0G-9377 Metering PCB and Cover Assembly  2 

2.22. W0P2506 Complete 1055 PCB P/& with 024 VDC Supply 2 

2.23. 0P4152 Rear COM Board RIM Side TOP PX2 #640-4189 2 

2.24. 0P4151 Rear COM Board MIM Side PCB's #640-4140A 2 

2.25. W515-0117 Fuse/ Fusible 125A 500VDC J class micro switch 2 

2.26.  0W4410 DC SWITCH    2 

2.27.  560-0205 MBP Q1    2 

2.28.  510-0023 MBP Q2    2 
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2.29. 540-0024 SYSTEM ENABLE SWITCH    2 

2.30. 460-0021 CT MOD POW DIST    2 

2.31.  0P4430 XR DC Trip PCB Assembly    2 

2.32.  0P4176 Battery I/O Backplane PCB Assembly  2 

2.33.  0P4125 XR Select Switch PCB Assembly  2 

2.34. 0P4712 Input/output EMI Filter #640-4712    2 

2.35.  0P4184 () 3 Phase Current xfmr.    2 

2.36.  0P4185 () 3 Phase Current xfmr. #640-4024 2 

2.37.  0P4122 Ancillary Equip. &EPO PCB #640-4122E    2 

2.38. 0P4400(1x) Rear COM Board MIM Side PCB's #640-4140A 2 

2.39. 0P4401(2x) Rear COM Board MIM Side PCB's #640-4140A 2 

2.40. 0P4186(1x) Rear COM Board RIM Side TOP PX2 #640-4189 2 

2.41. 0P4189(2x) Rear COM Board RIM Side PCB's #640-4189 2 

2.42.  0P4167 System I/O Backplane Assembly #640-4167A    2 

2.43. 0P4174 PCB MIM Rear Com Board POS10 PX2 #640-4174 2 

2.44. 0P4175 PCB RIM Rear Com Board POS10 PX2 #640-4175A-Z 2 

2.45.  0G-9354 Mod. Dist Brain/PX UPS-link sel card assy   2 

2.46. 0G-SYCSGMON Ext. Switch Gear Module    

 
 

2 
 
 

3. Батерије  

3.1. Батерија 12V 5 Ah 2 

3.2. Батерија 12V 7 Ah 2 

3.3. Батерија 12V 9 Ah 2 

3.4. Батерија 12V 12 Ah 2 

3.5. Батерија 12V 17 Ah .2 
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3.6. Батерија 12V 33 Ah 2 

3.7. Батерија 12V 17 Ah 2 

3.8. Батерија 12V 33 Ah 2 

4.  Резервни делови за инвертор ARCON 

4.1. INVERTER modul 110V-230VAC-1250VA 2 

4.2. INVERTER MODUL 110V-230VAC-3000VA 2 

4.3. 
INVERTOR SUBRACK 24/48/110V-230-3000VA    
MBP 2 

4.4. Осигурач аутоматски B32A 1P 2 

4.5. Осигурач аутоматски C16A 1P 552793 AEG 2 

4.6. Осигурач аутоматски C10A 1P Minel или еквивалент 2 

4.7. Инверторски систем 110V-230Vac,2500 VA 2 

4.8. Инверторски систем 110V-230Vac,5000 VA 2 

4.9. Инверторски систем 220V-230Vac,2500 VA 2 

4.10. Инверторски систем 220V-230Vac,5000 VA 2 

5. Резервни делови за ДЦ Нови Сад 

5.1. Аутоматски прекидач C60H-DC 2P C 25A или одговарају 2 

5.2. Помоћни контакт iOF 1CO za C60H-DC 2 

5.3. Аутоматски прекидач iC60N 1P C 50A 2 

5.4. Аутоматски прекидач iC60N 1P C 25A  2 

5.5. Аутоматски прекидач iC60N 1P C 16A 2 

5.6. Аутоматски прекидач iC60N 1P C 10A 2 

5.7. Аутоматски прекидач iC60N 1P C 6A  2 

5.8. Помоћни контакт iOF 1CO 2 

5.9. Клема редна UT 16 сива 2 

5.10. Kлема редна UT16-PE жутозелена 2 

5.11. Kлема редна UT 16 BU плава 2 
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5.12. Kрајњи стезач клеме CLIPFIX35 2 

5.13. TERMINAISON BOX - 3U-48/230V - 20KVA -1PBULK -AC-O 2 

5.14. Invertor TSI-EPC-110Vdc-230Vac-Module BRAVO 2 

5.15. Kontroler TSI-T2S-BRAVO-2C (T322050000) 2 

5.16. Invertor TSI-BRAVO-EPC-110V-230Vac-Base Unit 2 

                     6. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ  ЗА  In Row ACRC103  

6.1. W0M-61005 - RC Fan Module Assy - Spare Part 2 

6.2. W0B1657 - RC Filter IR17 2" 30% Pleated - Spare part 2 

6.3. W875-2010 - RC Filter-IR Series 1/2'THK Washable-Spare Part 2 

6.4. 
W0P2370 – RC PCB ASSY, Motherboard W/SIMM AND Mini-Rhodes 
-Spare Part 2 

6.5. W875-4018 - RC Flow Meter - 1" - Spare Part 2 

6.6. W0N-0279 - "RC Float Switch Bulk Mount 1"" F/O - Spare Part" 2 

6.7. W0M-61031 - RC Side Panel Assy - IR Series - Spare Part 2 

6.8. 
W1TWF0500H54B  - APC DC Rectifier, 500 Watt, 54VDC, Wide 
Input, Full Signals, Black- Spare Part 2 

6.9. 0J-0W2818A  - CABLE ASSY THERMISTOR GLS 13FT 2 

6.10. 0J-0011 - INROW 300MM COND PUMP - SPARE PART 2 

6.11. 
W0P2341 - RC Complete 802 PCB CRAC PWR Backplane - Spare 
Part 

2 
 

                            7.  Резервни делови за In Row ACRD101   

7.1 FAN MODULE ASSY. - 17 KW IR 2 

7.2 Fan - 200MM Mixed Flow - Spare Part 
2 

7.3 FILTER - IR SERIES 1/2" THK WASHABLE 
2 

7.4 PCB Assy, Motherboard w/SIMM and mini-Rhodes 
2 

7.5 Capacitor Metalized Polypropylene 400VAC 70µF  
2 

7.6 FLOAT SWITCH BULK MOUNT 1" F/O 
2 

7.7 SIDE PANEL ASSY - IR SERIES 
2 

7.8 
APC DC RECTIFIER, 500 WATT, 54VDC, WIDE INPUT, FULL 
SIGNALS, BLACK 

2 
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7.9 CABLE ASSY THERMISTOR GLS 8FT 
2 

7.10 INROW 300MM COND PUPM 
2 

7.11 COMPLETE 829 PCB CRAC PWR BACKPLANE 
2 

7.12  PRESS HI OPENS 550PSIG CLOSES 450PSIG 
2 

7.13 RC EMBEDDED NMC W/CAN WAP9517CAN 
2 

7.14 COMP, SCROLL 220-240/1/50, 10KW, DANFOSS 
2 

7.15 
FILTER-DRIER  
1/2" ODF SOLDER 

2 

7.16 SIGHT GLASS 1/2" ODF SOLDER 
2 

7.17 VALVE ELECTRONIC EXPANSION SER6 3/8" ODF 
2 

7.18 
CONTACTOR  
DP 2 POLE 30A 208-240V 

2 

7.19 CRAC 8X 2 FORM-C RELAY 
2 

7.20 TRANSDUCER PRESSURE 2CP5 
2 

7.21 Powerview Display 2 

                   8. Резервни делови за  дизел агрегат   

8.1 
Филтер ваздуха  
 2 

8.2 Филтер уља 2 

8.3 Филтер горива 2 

8.4 Уље   100 л 

8.5 Расхладна течност    50 л 
 
У наведеним табелама дате су оквирне количине предметних услуга и резервних делова с обзиром 
да се прецизне количине предмета јавне набавке не могу одредити. Оквирне количине ће служити 
само за рангирање понуда, те то не значи да ће наручилац исте набављати у наведеним количинама. 
Самим оквирним споразумом, дефинисана је вредност (оквирног споразума) до које наручилац може 
реализовати предметне услуге. 
 
 

ГАРАНТНИ РОК: Извршилац гарантује да ће радови на интервенцијама и поправкама, 
односно одржавању система у целини, бити високог квалитета и даје гаранцију за све 
поправљене делове или склопове у трајању од (минимум 24) месеци, од потписвања 
Записника о извршеној услузи- без примедби. 
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РОК ИЗВРШЕЊА: Пружалац  услуге је дужан да се одазове сваком позиву корисника у 
циљу извршења било ког посла који је специфициран као врста услуге у обрасцу 
„Структура цене“ – одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 сата од момента 
пријема наруџбенице писменим путем - учињеним путем поште или телефакса или путем 
електронске поште. 
Рок извршења услуга је (максимално) 6 недеља од тренутка одазива, за сваку конкретну 
услугу, осим ако се, са надлежним запосленим код корисника, не одреди неки други, 
посебан рок. 
 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:  Место извршења предметних услуга је целокупно подручје  
ДЦ Београд и ДЦ Нови Сад 
 
3.3  Важност оквирног споразума, рок и место извршења   

Оквирни споразум ће се закључити са једним понуђачем за сваку партију појединачно на 
период од две године или до утрошка средстава у предвиђених, процењеном вредношћу 
за сваку партију појединачно без ПДВ-а. 

Услуге ће Понуђач извршити сукцесивно у зависности од потреба Наручиоца. 

ГАРАНТНИ РОК: Извршилац гарантује да ће радови на интервенцијама и поправкама, 
односно одржавању система у целини, бити високог квалитета и даје гаранцију за све 
поправљене делове или склопове у трајању од  (минимум 24) месеци, од потписвања 
Записника о извршеној услузи- без примедби. 
 
РОК ИЗВРШЕЊА: Пружалац  услуге је дужан да се одазове сваком позиву корисника у 
циљу извршења било ког посла који је специфициран као врста услуге у обрасцу 
„Структура цене“ – одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 сата од момента 
пријема наруџбенице писменим путем - учињеним путем поште или телефакса или путем 
електронске поште. 
Рок извршења услуга је (максимално)  6 недеља од тренутка одазива, за сваку конкретну 
услугу, осим ако се, са надлежним запосленим код корисника, не одреди неки други, 
посебан рок. 
 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Место извршења услуге је целокупно подручије ДЦ 
Београд и ДЦ Нови Сад 
 
3.4  Квалитативни и квантитативни пријем  

Уговорне стране ће записничким путем извршити примо-предају предметне услуге, а којим 
ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем сваке конкретне услуге, која је 
предмет овог оквирног споразума, потписивањем Записника о извршеној услузи - без 
примедби. 

Записник из претходног става потписују обе уговорне стране. 

Пружалац услуге је обавезан да предмет оквирног споразума реализује у складу са 
техничком спецификацијом из Конкурсне документације за предметну јавну набавку, 
важећим техничким прописима и прописаним стандардима.  

Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у извршеној 
услузи, а која је предмет овог оквирног споразума, корисник услуге има право да одбије 
пријем такве извршене услуге, с тим што је дужан да пружаоцу услуге одмах на то укаже, 
а корисник услуге обавезује се да исте отклони одмах - о свом трошку и услугу усагласи са 
условима из конкурсне документације и своје понуде за предметну јавну набавку.  
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Уколико пружаоц услуге не отклони недостатке у извршењу предметне услуге у складу са 
претходним ставом и предметну услугу не усагласи са условима из конкурсне 
документације за предметну јавну набавку и своје понуде, корисник услуге неће потписати 
Записника о извршеној услузи - без примедби. 
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4 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Ред. 
бр. 

4.1  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 

1. 

Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан 
у одговарајући регистар; 
 
Доказ:  
- за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда  
- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра  
Напомена:  

� У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 
доставити за сваког учесника из групе 

� У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ 
доставити и за сваког подизвођача  

2. 

Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 
 
Доказ: 
- за правно лице: 
1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – 
захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта. 
2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – 
Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим 
у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је 
обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-
za-pravna-lica-i-uverenja-za-fizicka-lica.htm 
3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре – Уверење Основног суда  (које обухвата и податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно 
лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 
 Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата 
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податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити и Уверење Вишег суда  на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно 
лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично 
дело примања мита. 
- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – 
захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта. 
Напомена:  

� У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити 
овај доказ и за правно лице и за законског заступника 

� У случају да правно лице има више законских заступника, ове 
доказе доставити за сваког од њих 

� У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 
доставити за сваког учесника из групе 

� У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3. 

Услов: 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 
Доказ: 
- за правно лице, предузетнике и физичка лица:  
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и 
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према 
месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према 
пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода  
Напомена:  

� Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди 
наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе 
прибављају и од других локалних органа/организација/установа 
понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе   
приложи и потврде осталих локалних 
органа/организација/установа  

� Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе 
наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције 



ЈП "Електропривреда Србије " Београд                                       Конкурсна документација 
                                                                                                          Јавна набавка бр. 181-16                                                 

___________________________________________________________________________________
Страна 27 од 136 

за приватизацију да се налази у поступку приватизације 

� У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 
доставити за сваког учесника из групе 

� У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

Ови докази не могу бити старији више од два месеца од датума 
отварања понуда. 

4.  

Услов: Да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
Доказ: 
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 
(Образац бр. 5.) 
Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача 
Изјава мора бити  потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.   

 ДОДАТНИ  УСЛОВИ  ПАРТИЈА 1 

5. 

 
Неопходани пословни капацитет:  
 
Услов: Да је понуђач овлашћен од произвођача EMC за сервисно 
одржавање опреме: EMC CX4 – 480, EMC VNX5500, EMC RecoverPoint, 
EMC DATADOMAIN DD670 
Доказ:  Овлашћење  произвођача EMC за сервисно одржавање опреме: 
EMC CX4 – 480, EMC VNX5500, EMC RecoverPoint, EMC DATADOMAIN 
DD670 

 

 
 

6.  
 
 
 
 

 
Услов: 
Кадровски капацитет 
 
Да располаже неопходним кадровским капацитетом 
 
Под кадровским капацитетом се сматра да понуђач, на дан подоношења 
понуде, запошљава на неодређено  или одређено време или радно 
ангажује ван радног односа, у складу са важећим Законом о раду 
најмање четири дипломирана инжењера електро или машинске струке, 
који су ЕМЦ сертификовани инжењери (рачунају се само технички 
сертификати, не продајни „салес“). 

Доказ:  

 1. Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету  Образац бр. 6 
2. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате 
од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да 
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су запослени радници, наведени у  обрасцу бр. 6 запослени код 
понуђача - за лица у радном односу 
3. Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван 
радног односа) 
4. Фотокопије важећих лиценци, за оне запослене или радно ангажоване 
који се захтевају са лиценцом 

НАПОМЕНА: „Достављени докази морају бити у складу са Законом о 
раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 
75/2014)“ 

 
                         ДОДАТНИ УСЛОВИ  ПАРТИЈА 2 

 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 

Неопходани пословни капацитет:  
 
Услов:  Да је понуђач овлашћен од произвођача HP за сервисно 
одржавање опреме: HP BladeSystem c7000 Enclosure, HP BladeSystem 
c3000 Enclosure, HP ProLiant BL460c G7 Server, HP ProLiant  DL380 G7 
Server. 

Доказ:  Овлашћење  произвођача HP за сервисно одржавање опреме: 
HP BladeSystem c7000 Enclosure, HP BladeSystem c3000 Enclosure, HP 
ProLiant BL460c G7 Server, HP ProLiant  DL380 G7 Server. 

 

 
 

8. 
 
 

Услов: 
Кадровски капацитет 
 
Да располаже неопходним кадровским капацитетом 
Под кадровским капацитетом се сматра да понуђач, на дан подоношења 
понуде, запошљава на неодређено  или одређено време или радно 
ангажује ван радног односа , у складу са важећим Законом о раду 
најмање четири дипломирана инжењера електро или машинске струке, 
који су HP сертификовани инжењери (рачунају се само технички 
сертификати, не продајни „салес“). 

Доказ:  

 1. Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету  Образац бр. 6 
2. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате 
од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да 
су запослени радници, наведени у  обрасцу бр. 6 запослени код 
понуђача - за лица у радном односу 
3. Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван 
радног односа) 
4. Фотокопије важећих лиценци, за оне запослене или радно ангажоване 
који се захтевају са лиценцом 
НАПОМЕНА: „Достављени докази морају бити у складу са Законом о 
раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 
75/2014)“ 
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                                  ДОДАТНИ УСЛОВИ  ПАРТИЈА 3 

 
 
 
 
 
 

9. 
 
 
 

Неопходани пословни капацитет:  
 

 Услов:  
 - да је понуђач ауторизован од стране произвођача, овлашћеног 
партнера, дистрибутера или заступника произвођача система хлађења 
InRow,– Schneiдer Electric да пружа услуге одржавања и сервиса уређаја 
која су предмет одржавања. 

  
 - да је понуђач ауторизован од стране произвођача, овлашћеног 
партнера, дистрибутера или заступника произвођача UPS уређаја APC 
by Schneider Electric да пружа услуге одржавања и сервиса уређаја која 
су предмет одржавања  

  
 - да је понуђач ауторизован од стране произвођача, овлашћеног 
партнера, дистрибутера или заступника произвођача дизел електричних 
агрегата ELCOS да пружа услуге одржавања и сервиса уређаја која су 
предмет одржавања  

 
-да је понуђач ауторизован од стране произвођача, овлашћеног 
партнера, дистрибутера или заступника произвођача инвертора типа 
TSI Bravo да пружа услуге одржавања и сервиса уређаја која су предмет 
одржавања 

  
 Доказ : 
Изјава о ауторизацији понуде 
Уколико понуђач није истовремено и произвођач понуђених добара, 
обавезан је да као додатни услов пословног капацитета у склопу своје 
понуде достави Изјаву о ауторизацији понуде, потписану и оверену од 
стране произвођача понуђених добара (Образац бр. 10).  
У изјаву се уписују следећи подаци: назив и адреса произвођача, 
држава произвођача, назив понуђача и адреса, држава понуђача, назив 
(марка/тип) понуђених добара, (дужина гарантног периода за понуђена 
добара изражена у броју месеци), место и датум давања изјаве, печат и 
потпис овлашћеног лица произвођача.  
Изјаву о ауторизацији понуде потписује и оверава произвођач 
понуђених добара или овлашћених заступник/представник произвођача 
(правно лице основано од стране произвођача). Изјава се доставља на 
Обрасцу бр. 10. или на меморандуму произвођача. Уколико је Изјава о 
ауторизацији достављена на меморандуму произвођача обавезно мора 
да садржи све елементе и податке који се налазе у Обрасцу 10. Уколико 
је Изјава о ауторизацији достављена на страном језику, иста мора бити 
преведена на српски језик. Пре доношења одлуке о додели уговора, 
наручилац може захтевати од понуђача чија је понуда буде оцењена као 
најповољнија, да на увид, између осталог, достави  и оригинал Изјаве о 
ауторизацији. 
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Услов: 
 
Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако: 
Услов: Да располаже неопходним пословним капацитетом. 
Неопходним пословним капацитетом сматра се ако је  понуђач у 
последње три пословне године, односно у периоду 2014., 2015. и 2016. 
године извршио услуге, одржавања: 

- система хлађења који су предмет јавне набавке код најмање два 
корисника, 
      - UPS уређаја који су предмет јавне набавке код најмање два 
корисника, 
      - дизел електричних агрегата који су предмет јавне набавке код 
најмање два корисника, 
      - инвертора који су предмеј јавне набавке код најмање два 
корисника 
Докази: 
- Референт листа (на обрасцу наручиоца) - Образац бр. 8 
 - Потврде наручиоца, које прате референт листу -  Образац бр. 9 
НАПОМЕНА: Понуде понуђача који не садржи доказе којим се доказује 
пословни капацитет у складу са овом тачком, биће оцењена као 
неприхватљива. 
 

 
 

10.  

Услов: 
Кадровски капацитет 
 
Да располаже неопходним кадровским капацитетом 
Под кадровским капацитетом се сматра да понуђач, на дан подоношења 
понуде, запошљава на неодређено  или одређено време или радно 
ангажује ван радног односа, у складу са важећим Законом о раду 
најмање 

- минимално два сервисера са средњом стручном спремом електро или 
машинске струке  који поседују сертификат издат од стране произвођача 
предметних система хлађења – Schneider Electric да могу вршити 
одржавање и сервис предметне опреме; 
 
- минимално два сервисера са средњом стручном спремом електро или 
машинске струке који поседују сертификат издат од стране произвођача 
UPS уређаја – APC by Schneider Electric да могу пружати услуге 
одржавања и сервиса уређаја; 
 
- минимално два сервисера са средњом стручном спремом електро или 
машинске струке који поседују сертификат издат од стране произвођача 
дизел агрегата – ELCOS да може пружа могу  услуге одржавања и 
сервис  предметног дизел агрегата; 
Доказ:  

 1. Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету  Образац бр. 6 
2. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате 
од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да 
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су запослени радници, наведени у  обрасцу бр. 6 запослени код 
понуђача - за лица у радном односу 
3. Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван 
радног односа) 
4. Фотокопије важећих сертификата  за сервисере 
 
НАПОМЕНА: „Достављени докази морају бити у складу са Законом о 
раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 
75/2014)“ 
 

 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из 
тачака 1.-4 и тачке 5 и 6 за Партију 1, од тачке 1-4 и тачке 7-8 за Партију 2. и од тачке 1-
4 и тачке 9 и 10 за Партију 3 овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 

 
1. Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним 
копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума, 
захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 
оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

2. Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно 
наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ 
одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој 
понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да 
докаже  испуњеност обавезних услова. 

На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који 
су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

1)извод из регистра надлежног органа: 

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs   

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) ЗЈН 

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs 

3. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ,  

4. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

5. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима 
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државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за 
то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 
примереном року. 

6. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе 

7. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка 
промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести 
наручиоца и да је документује на прописани начин. 

Ако је понуђач доставио Изјаву из члана 77.став 4 ЗЈН наручилац је обавезан да пре 
доношења одлуке о додели оквирног споразума од понуђача чија понуда је изабрана 
као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а 
може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Наручилац задржава право да и од осталих понуђача затражи да доставе копију 
захтеваних доказа о испуњености услова. 

Понуђач је дужан да у остављеном примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) 
дана од дана пријема писменог захтева наручиоца, достави тражене доказе. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана не 
достави копије тражених доказа, његова понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 
5 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
5.1 Језик на којем понуда мора бити састављена 

Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду на српском 
језику. 

Наручилац дозвољава да део понуде који се односи на обавезно достављање тражене  
техничке документације у складу са поглављем 3. конкурсне документације, буде на 
енглеском језику. Наручилац може да захтева да  делови понуде који су достављени на 
страном језику буду преведени на српски језик у складу са чланом 18. став 3. ЗЈН. 

5.2 Припремање и подношење понуде  

Понуда се саставља тако што Понуђач попуњава, потписује и печатом оверава обрасце 
из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који 
представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине обавезну садржину понуде 
потписује и печатом оверава овлашћени заступник Понуђача. 

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у 
целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, 
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. Препоручује се да се 
нумерација поднете документације изврши на свакоj страни на којој има текста, 
исписивањем “1 од n“, „2 од n“ и тако све до „n од n“, с тим да „n“ представља укупан 
број страна понуде. 

Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља 
неизбрисив траг (хемијском оловком, рачунаром, писаћом машином и сл.). Понуда се 
подноси у затвореној коверти (или кутији) тако да се при отварању може проверити да 
ли је затворена, као и када је предата. 
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 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из 
групе понуђача. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 
сагласно чл. 81. ЗЈН.  
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да 
поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и 
печат понуђача.  

5.3  Обавезна садржина понуде  

Обавезну садржину понуде чине следећи документи и обрасци које понуђач доставља 
попуњене, потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом:  

5.3.1 Садржај затворене коверте или кутије у којој се доставља Понуда је следећи: 

1) Затворена коверта или запакован регистратор са назнаком: “ Општа 
документација и обавезни и додатни услови  за ЈН бр. 181-16“ Одржавање ИКТ-  
Услуга одржавања Storage опреме -Партија 1 . 

Докази, изјаве, потврде, решења којима се доказује испуњеност услова за учешће у 
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност тих услова из поглавља 4. Конкурсне документације, тачке од 1 до 4 и 
тачке 5-6 ; 

 Садржај коверте или регистратора са назнаком  ЈН бр. 181-16 Одржавање ИКТ-  
Услуга одржавања Storage опреме- Партија 1 . 

• Образац бр. 1 Понуда 
• Образац бр. 2 Структура цене  
• Образац бр. 3 Модел оквирног споразума 
• Прилог 1. Прилог о безбедности и здрављу на раду 
• Образац бр. 4 изјава о независној понуди 
• Образац бр. 5 Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона 
• Овлашћење  произвођача EMC за сервисно одржавање опреме: EMC CX4 – 480, 

EMC VNX5500, EMC RecoverPoint, EMC DATADOMAIN DD670 
• Образац бр. 6 Изјава понуђача – кадровски капацитет  
• Образац бр. 7. Образац трошкова припреме понуде , ако понуђач захтева надокнаду 
трошкова у складу са чл.88 Закона 

• Прилог бр. 2 Споразум учесника заједничке понуде 
• докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и 
Одељком 4. конкурсне документације 

• Прилог о безбедности и здрављу на раду 
• Изјаву о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску гаранцију за добро 
извршење посла 
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2) Затворена коверта или запакован регистратор са назнаком: “ Општа 
документација и обавезни и додатни услови  за ЈН бр. 181-16“ Одржавање ИКТ-  
Услуга одржавања серверске опреме - Партија 2 . 

Докази, изјаве, потврде, решења којима се доказује испуњеност услова за учешће у 
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност тих услова из поглавља 4. Конкурсне документације, тачке од 1 до 4 и 
тачке 7-8 ; 

Садржај коверте или регистратора са назнаком  ЈН бр. 181-16 Одржавање ИКТ-  
Услуга одржавања серверске опреме Партија 2 . 

• Образац бр. 1 Понуда 
• Образац бр. 2 Структура цене  
• Образац бр. 3 Модел оквирног споразума 
• Прилог 1. Прилог о безбедности и здрављу на раду 
• Образац бр. 4 изјава о независној понуди 
• Образац бр. 5 Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона 
• Овшћење од стране произвођача Овлашћење  произвођача HP за сервисно 
одржавање опреме: HP BladeSystem c7000 Enclosure, HP BladeSystem c3000 
Enclosure, HP ProLiant BL460c G7 Server, HP ProLiant  DL380 G7 Server. 

• Образац бр. 6 Изјава понуђача – кадровски капацитет  
• Образац бр. 7. Образац трошкова припреме понуде , ако понуђач захтева надокнаду 
трошкова у складу са чл.88 Закона 

• Прилог бр. 2 Споразум учесника заједничке понуде 
• докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и 
Одељком 4. конкурсне документације 

• Прилог о безбедности и здрављу на раду 
• Изјаву о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску гаранцију за добро 
извршење посла 

3) Затворена коверта или запакован регистратор са назнаком: “ Општа 
документација и обавезни и додатни услови  за ЈН бр. 181-16 Одржавање ИКТ-  
Услуга одржавања опреме за беспрекидно напајање и климатизацију - Партија 3 . 

Докази, изјаве, потврде, решења којима се доказује испуњеност услова за учешће у 
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност тих услова из поглавља 4. Конкурсне документације, тачке од 1 до 4 и 
тачке 9-10 ; 

Садржај коверте или регистратора са назнаком  ЈН бр. 181-16 Одржавање ИКТ-   
Услуга одржавања опреме за беспрекидно напајање и климатизацију- Партија 3 

• Образац бр. 1 Понуда 
• Образац бр. 2 Структура цене  
• Образац бр. 3 Модел оквирног споразума 
• Прилог 1. Прилог о безбедности и здрављу на раду 
• Образац бр. 4 изјава о независној понуди 
• Образац бр. 5 Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона 
• Образац бр. 6 Изјава о кадровском капацитету 
• Образац бр. 7 Образац трошкова припреме понуде , ако понуђач захтева надокнаду 
трошкова у складу са чл.88 Закона 

• Образац бр. 8 Потрда о референтним листама 
• Образац бр. 9  Референтна листа 
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• Образац бр. 10 Изјава о ауторзацији 
• Прилог бр. 2 Споразум учесника заједничке понуде 
• докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и 
Одељком 4. конкурсне документације 

• Прилог о безбедности и здрављу на раду 
• Изјаву о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску гаранцију за добро 
извршење посла 

 
Пожељно  је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду 
сложени према наведеном редоследу.  

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из  позива 
за достављање понуда и конкурсне документације.. 

5.4 Начин подношења понуде 

Понуђач може поднети само једну понуду, за једну партију. 

Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда. 

Понуђач који је самостално поднео понуду за једну партију не може у другим понудама 
за ту партију да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице 
може учествовати у више заједничких понуда, у супротном, такве понуде ће бити 
одбијене. 

 
5.5 Партије 
Набавка је обликована у 3 партије и то: 

Одржавање ИКТ-  Услуга одржавања Storage опреме -Партија 1 . 

Одржавање ИКТ-  Услуга одржавања серверске опреме - Партија 2 . 

Одржавање ИКТ-   Услуга одржавања опреме за беспрекидно напајање и климатизацију- 
Партија 3 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 
најмање једну целокупну партију. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 
само на одређене партије. 
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако 
да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
 
5.6. Измене, допуне и опозив понуде У року за подношење понуде понуђач може да 
измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - 
непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији. 

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти  да назначи 
назив и адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је 
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са назнаком: 

„Измена понуде за ЈН Одржавање ИКТ, ЈН бр 181-16 ( навести број партије) или 

„Допуна понуде за ЈН Одржавање ИКТ ЈН бр. 181-16 ( навести број партије) или 

„Опозив понуде за ЈН Одржавање ИКТ ЈН бр. 181-16. ( навести број партије) 
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5.7. Подношење понуде са подизвођачима 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 
поверити подизвођачу, дужан је да наведе: 
- назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму; 
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 
већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење предметне набавке, без обзира 
на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
Обавеза Понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних  
услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, односно услова наведених у тачкама 1, 2 
и 3, тачке 4.1 Конкурсне документације.  
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни 
споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума Наручилац претрпео знатну штету. 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета 
набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део 
набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу 
доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у 
року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање 
није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач у потпуности одговара 
наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење 
уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача. 

5.8.   Подношење заједничке понуде 

Понуду може поднети група понуђача, с тим да сваки понуђач из групе понуђача мора 
да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), и 4) ЗЈН, односно услова наведених у 
тачкама 1, 2, 3 и 4, тачке 4.1 конкурсне документације.  
Услов из члана 75. став 1. тачка 5.ЗЈН обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,а који садржи: 
-  податке о  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и   
који ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем и  

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума. 

5.9. Објашњења у вези обавезних елемената понуде од којих зависи прихватљивост 
понуде 

5.9.1. Понуђена цена  

Цена у понуди се исказује у динарима.  

У Обрасцу структуре цене дат je оквирни број тражених услуга и  резеврних делова 
ради лакшег упоређивања и оцењивања понуда.  



ЈП "Електропривреда Србије " Београд                                       Конкурсна документација 
                                                                                                          Јавна набавка бр. 181-16                                                 

___________________________________________________________________________________
Страна 37 од 136 

Цене у понуди се исказују  без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања 
понуде узима у обзир цена без ПДВ-а. Јединичне цене и укупно понуђена цена морају 
бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају 
рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена. 

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом. 

Понуђена цена  укључује и све евентуалне трошкове везане за испуњавање одредби 
Закона о   безбедности и  здрављу на раду и Закона о заштити животне средине, 
трошкове транспорта, путне трошкове као и трошкове за прибављање средстава 
финансијског обезбеђења и све остале зависне трошкове. 
Понуђене цене  ће служити само за рангирање понуда, а оквирни споразум ће се         
закључити до износа: 8.000.000,00 динара за Партију 1; 4.000.000,00 за Партију 2 и 
8.000.000,00 за Партију 3 

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

 
5.9.2 Важност оквирног споразума, рок и место извршења 

Оквирни споразум ће се закључити са једним понуђачем за сваку партију појединачно 
на период од две године или до утрошка средстава у износу који је предвиђен као 
процењена вредност сваке партије појединачно. 

Након закључења оквирног споразума са једним понуђачем Наручилац ће путем 
наруџбеница поручивати предмет набавке из спецификације наведене у тачки 3, 
Техничка спецификација, Конкурсне документације, односно према понуђеним ценама 
наведеним у Обрасцу 2 Структура цене. 

 РОК ИЗВРШЕЊА: Пружалац  услуге је дужан да се одазове сваком позиву корисника у 
циљу извршења било ког посла који је специфициран као врста услуге у обрасцу 
„Структура цене“ – одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 сата од момента 
пријема наруџбенице писменим путем - учињеним путем поште или телефакса или 
путем електронске поште. 

Рок извршења услуга је (максимално) 6 недеља од тренутка одазива, за сваку конкретну 
услугу, осим ако се, са надлежним запосленим код корисника, не одреди неки други, 
посебан рок. 

 
  МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Место извршења услуге је целокупно подручје ДЦ 
Београд и ДЦ Нови Сад. 
 
5.9.3 Начин издавања Наруџбенице 
 

 Понуђена цена обухвата све зависне трошкове до места извршења. 
 

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Корисника услуге за 
предметом набавке, Корисник услуге ће упутити Пружаоцу услуге (писменим путем - 
учињеним путем поште или путем електронске поште) Наруџбеницу која садржи опис 
услуга, обим, јединичне цене, место извршења, рок извршења, и друге услове, у складу са 
Оквирним споразумом. 
Наруџбенцом се  не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 
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5.9.4 Начин и услови плаћања  
 
Плаћање извршених услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Корисник 
услуга ће извршити на текући рачун Пружаоца услуга, у законском року* од дана пријема 
исправног рачуна, а након потписивања Записника о пријему извршених услуга од стране 
овлашћених представника Корисника услуга и Пружаоца услуга - без примедби 

 
Уз рачуне, који се достављају на адресу корисника услуге : „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд, ПИБ: 100001378 у којима се обавезно наводи 
број оквирног споразума по коме је извршена услуга, пружалац услуге је обавезан да 
достави копију наруџбенице и  Записник о извршеној услузи - без примедби са датумoм 
извршења услуга, читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица 
корисника услуге, које је примило предметну услугу. 
 
Понуђена цена треба да обухвати све зависне трошкове до места реализације. 

Износ на рачуну мора бити идентичан износу са наруџбенице. Уколико се на основу једне 
наруџбенице изда више рачуна, њихов збир мора бити идентичан са износом на 
наруџбеници. Обрачун извршених услуга, а према свим укупно издатим појединачним 
наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује оквирни споразум. 
 
Оквирни споразум се може испунити највише до износа новчаних средстава која се 
плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима  ће се 
извршавати финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним актима 
Наручиоца услуге“. 
 
*Напомена: Корисник ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних   
обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. гласник РС, бр. 119/2012 и 68/2015) 
оквирног споразума са изабраним понуђачем дефинисати рок плаћања (до 45 или 
60 дана) у зависности од статуса изабраног понуђача (субјекат јавног сектора или 
привредни субјекат). 
 
5.9.5  Рок важења понуде (опција понуде) 

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда. 

5.10.  Средства финансијског обезбеђења 

5.10.1. Наручилац користи право да захтева за сваку партију посебно средстава 
финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење 
својих обавеза у поступку јавне набавке (достављају се уз понуду), као и испуњење својих 
уговорних обавеза (достављају се приликом закључења оквирног споразума или у 
тренутку примопредаје услуга) 
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти 
могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде. 
Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења. 
Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда. 
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  
СФО мора се продужити.  
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Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења за сваку 
партију посебно: 
 
У понуди: 
 
Изјаву о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску гаранцију за добро 
извршење посла  
Садржај Изјаве о намерама банке: 
Изјава о намерама банке о издавању банкарске гаранције мора бити издата на 
меморандуму пословне банке, оверена и потписана од стране овлашћеног лица банке.  
Изјава о намерама банке je обавезујућег карактера и мора да  садржи: 
 
- датум издавања 
- назив, место и адресу банке (гарант), понуђача (клијент - налогодавац) и корисника 
банкарске гаранције 
- текст изјаве којим банка потврђује да ће на захтев клијента (понуђача) издати неопозиву, 
безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла  без 
права приговора на 10%  од вредности Оквирног споразума  без ПДВ у  износу од 
.....................(навести износ и валуту)  и  роком важности 30 дана дужим од рока важења 
оквирног споразума 
- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова понуда буде 
изабрана као најповољнија у јавној набавци  ........................... (навести предмет ЈН)  број 
ЈН..........коју спроводи ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване 
набавке, одељење Ниш. 
и 
 
У року од 10 дана од дана закључења Оквирног споразума 
 
Банкарска гаранција за добро извршење посла 
 
Понуђач се обавезује да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, која 
гласи на Наручиоца и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на 
приговор, издату у висини од 10% од укупне вредности оквирног споразума  без 
обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од рока 
важења оквирног  оквирног споразума. 
Понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључивања Оквирног споразума, 
достави кориснику услуге „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Сектор комерцијалних 
послова,  банкарску гаранцију за добро извршење посла, на адресу Масарикова 1-3, 11000 
Београд. 
Достављање банкарске гаранције за добро извршење посла представља одложни услов 
наступања правног дејства Оквирног споразума. 
Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ. 
Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
целости у случају да прижалац услуге не испуни било коју  уговорну обавезу предвиђену 
овим Оквирним споразумом, као и у случају раскида Оквирног споразума. 
Ако се за време трајања Оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне 
обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, важност 
банкарске гаранције се мора продужити. 
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Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг) уз 
контрагаранцију домаће банке. 
У тренутку примопредаје услуге : 
 
Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року  

Пружалац услуге се обавезује да као средство финансијског обезбеђења преда Кориснику 
услуге: 
- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, 
без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом 
од стране овлашћеног  лица, 
- менично писмо – овлашћење којим Пружалац услуге овлашћује Кориснику услуге да 
може наплатити меницу на износ од 5% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) у 
року који је 10 дана дужи од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног 
рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, 
- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 
новчаним средствима извођача, оверену од стране пословне банке која је извршила 
регистрацију менице, са датумом који је идентичан  датуму на меничном овлашћењу, 
односно  датуму регистрације менице,  
- фотокопију ОП обрасца 
- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  
Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити 
регистрацију менице  или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења 
НБС)  
Кориснику услуге је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за 
отклањање недостатака у гарантном року у случају да Пружалац услуге не испуни своје 
уговорне обавезе у погледу гарантног рока. 
Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у 
тренутку извршења услуге по првој наруџбеници након потписаног Записника о извршеној 
услузи - без примедби. 

У случају сукцесивних извршења предмета набавке, Пружалац услуге има обавезу да 
продужава рок важности средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у 
гарантном року у складу са динамиком извршења и то најкасније 10 дана пре истека 
претходног, тако да буде обезбеђен гарантни рок за све извршене услуге које су предмет 
набавке. 
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Кориснику 
услуге има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење 
посла. 

Достављање средстава финансијског обезбеђења 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  гласи на „ЕПС 

Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд,  и доставља се лично или 
поштом на адресу: 

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, 
Масарикова 1-3, 11000 Београд 
Сектор комерцијалних послова, 

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр.181-16 

 Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  
гласи на „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд и доставља 
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се лично приликом примопредаје предмета оквирног споразума или поштом на адресу 
корисника уговора:  

 

 

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд  или  „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад 

(у зависности од места извршења услуге) 

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. 181-16 
 
5.11.  Критеријум за доделу оквирног споразума  

   Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

   Комисија за јавну набавку извршиће упоређивање укупно понуђених цена без ПДВ-а.  
   Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
   изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења. 
Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће изабрати најповољнију  
понуду, оквирни споразум ће бити изабран путем жреба. 

 
5.12.   Предност за домаће понуђаче и услуге   
 
Предност за домаће понуђаче и услуге биће остварена у складу са чланом 86. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Законом о 
изменама и допуни Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15) 
као и Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђене услуге 
домаћег порекла («Сл. гласник РС» бр. 33/13) и Упутством о условима, начину и 
поступку издавања уверења о домаћем пореклу услуге у поступцима јавних набавки 
(«Сл. гласник РС» бр. 48/13).  
Када понуђач достави доказ да нуди услуге домаћег порекла, Наручилац ће, пре 
рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као 
прихватљиве, да се изјасне да ли нуде услуге домаћег порекла и да доставе доказ. 

 
5.13.  Начин означавања поверљивих података у понуди  

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у 
горњем десном углу да садржи ознаку “ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде. 
Уколико понуђач означи одређени део документације као поверљив, потребно је да 
образложи да ли постоји посебан пропис и по ком основу је наручилац дужан да чува 
податке као и да уз понуду достави и доказ (закон, оснивачки или интерни акт и сл.) 
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 
означио у понуди. 
Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 
податке о поднетим понудама до отварања понуда. 
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5.14. Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других 
прописа 

 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (Образац  из конкурсне документације). 

 
5.15. Накнада за коришћење патената 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

5.16. Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности 
Наручилац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно који минимално утичу на 
животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – 
енергетску ефикасност. 

5. 17. Трошкови понуде 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме 
понуде. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

5.18.  Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
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. 
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако 
се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 

5.19. Разлози за одбијање понуде  
Понуда ће бити одбијена ако: 

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа; 
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН 

односно ако: 
• Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
• понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
• понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
• је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
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•   понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

 
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. 
Закона. 
 

5.20. Рок за доношење Одлуке о додели оквирног споразума  
Наручилац ће одлуку о додели оквирног споразума донети у року од максимално 25 
(двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда. 
Одлуку о додели оквирног споразума/обустави поступка поступка  Наручилац ће 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана 
од дана доношења. 
 

5.21. Негативне референце 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 

• поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
• учинио повреду конкуренције; 
• доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

• одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања 
позива за подношење понуда.  
Доказ наведеног може бити: 

• правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
• исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 

• исправа о наплаћеној уговорној казни; 
• рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
• изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

• доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

• други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, 
који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац 
ако је предмет јавне набавке истоврсан.  
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача 
уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе 
понуђача.  

 
5.22. Увид у документацију 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о 
чему може поднети писмени захтев Наручиоцу. 
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Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање 
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана 
пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона. 
 

5.23. Заштита права понуђача 
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним 
упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. 
тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним 
упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата 
таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења 
захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним: 
 
       5.24. Рокови и начин подношења захтева за заштиту права: 
Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП 
„Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване јавне набавке, Одељење за 
набавке Ниш, адреса Бул др Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш, са назнаком Захтев за 
заштиту права за ЈН услуге Одржавање ИТК (навести број партије): бр.ЈН 181-16, а копија 
се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: 
dusanka.nocic@jugoistok.com, радним данима (понедељак-петак) од 8,00 до 15,00 часова. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
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  7 (седам) дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.  
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 
заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту 
права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  
 
Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   
151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН: 
Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
2) назив и адресу наручиоца 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују 
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6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 
7) потпис подносиоца. 
 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац 
ће такав захтев одбацити закључком.  
Ако је поднети захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које 
нема активну легитимацију  наручилац ће такав захтев одбацити закључком.  
Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три 
дана од дана доношења.  
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема 
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља 
наручиоцу.  
Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН: 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број 
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 18116, сврха: ЗЗП, 
ЈП ЕПС Београд, ЈН бр. 181-16, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу 
од:  
 
1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара, 
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара.  
 
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту 
права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће 
свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно 
усвојеном захтеву за заштиту права. 
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно 
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни 
наслов. 
 
Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН 
Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за 
заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао 
потпуним. 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и 
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
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(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и 
другим прописом. 
Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога 
за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи 
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf 
 
УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити 
на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор 
 
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: 
Народна банка Србије (НБС) 
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 
Србија 
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX 
 
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: 
Министарство финансија 
Управа за трезор 
ул. Поп Лукина бр. 7-9 
11000 Београд 
IBAN: RS 35908500103019323073 
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НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о 
плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): 
– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и 
назив наручиоца у поступку јавне набавке. 
 
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD. 
 
PAYMENT INSTRUCTIONS  
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 
FIELD 32A:  VALUE DATE – EUR- AMOUNT 
FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 
FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 
FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 

DEUTDEFFXXX 
DEUTSCHE BANK AG, F/M 
TAUNUSANLAGE 12 
GERMANY 

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 

/DE20500700100935930800 
NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 
SERBIA 

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 
MINISTARSTVO FINANSIJA 
UPRAVA ZA TREZOR 
POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 

FIELD 70:   DETAILS OF PAYMENT 
  
 
 
SWIFT MESSAGE MT103 – USD  
FIELD 32A:  VALUE DATE – USD- AMOUNT 
FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 
FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 
 

BKTRUS33XXX 
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY 
AMERICAS, NEW YORK 
60 WALL STREET 
UNITED STATES 

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 
 

NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE 
(NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 
SERBIA 

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 
 

/RS35908500103019323073 
MINISTARSTVO FINANSIJA 
UPRAVA ZA TREZOR 
POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 

FIELD 70:   DETAILS OF PAYMENT 
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5.25.   Закључивање оквирног споразума  

Наручилац је обавезан да оквирни споразум о јавној набавци достави понуђачу којем је 
додељен оквирни споразум у року од осам дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права. 
Понуђач којем буде додељен оквирни споразум, обавезан је да у року од највише 10 
дана од дана закључења оквирног споразума достави банкарску гаранцију као 
средставо финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 
Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да 
правно дејство оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.  
Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да закључи оквирни споразум о 
јавној набавци наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити оквирни 
споразум са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.  

5.26. Измене током трајања оквирног споразума 
 Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног 
споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских 
прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више 
силе. 
Сваку измену оквирног споразума до које дође у току трајања оквирног споразума, 
уговорне стране ће дефинисати закључивањем Анекса оквирног споразума. 
5.27. Подношење понуде 

  Понудa  се подноси у  затвореној коверти (запакованој пошиљци) лично у писарницу  
или поштом на адресу: 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд 
Тело за централизоване јавне набавке 

Одељење за набавке Ниш  
Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а , 18000 НИШ 

уз назнаку „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга  
„ОДРЖАВАЊЕ ИКТ" НАВЕСТИ БРОЈ ПАРТИЈЕ .бр. 181-16“ 

 
Понуда треба да буде затворена на начин да се приликом њеног отварања са 
сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.   
На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу и име и телефон 
лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  
потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о 
понуђачима и контакт телефоне. 
Благовременом понудом ће се сматрати  понуда која је примљена од стране  ЈП ЕПС 
као Тела за централизиоване јавне набавке у року одређеном у позиву за подношење 
понуда без обзира на начин подношења. 

   
5.28. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку  
       отварања понуда 
Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку  јавног отварања 
понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања  комисији наручиоца предају  
писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача 
и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном 
отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају 
примедбе на ток отварања понуда. 
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6.   О Б Р А С Ц И 
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ОБРАЗАЦ БР. 1 
Партија бр.1 

П О Н У Д А 

 
 

ПОНУДА бр. ___________ од ______________ у отвореном поступку за јавну набавку 
услуге – Одржавање ИКТ-  Услуге одржавања Storage опреме , ЈН 181-16 

 
Табела 1.  

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Име особе за контакт:  

е-маил:  

Телефон:  

Телефакс:  

Порески број понуђача (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање оквирни 
споразума: 
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Понуда се подноси:  (заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико понуђач 
заокружи (Б или В), уписати податке под Б) и В) 
 
Табела 2. 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
 

           Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 
 
 
 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 
 
 
 

 
                              В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт:  

 

  
 
Напомена: -Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно 
је копирати Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој 
понуди. 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 
попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим учесницима у заједничкој 
понуди треба навести у Табели 2. овог обрасца.  
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Табела 3. 
 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ  

1. Укупна цена без ПДВ _______________________ динара 

2. Укупна цена са ПДВ _______________________ динара 

3.  
Рок   и место извршења 

Пружалац  услуге је дужан да се одазове сваком 
позиву корисника у циљу извршења било ког посла 
који је специфициран као врста услуге у обрасцу 
„Структура цене“ – одмах, без одлагања, а 
најкасније у року од 24 сата од момента пријема 
наруџбенице писменим путем - учињеним путем 
поште и или путем електронске поште. 
Рок извршења услуга је ________ (максимално 6) 
недеља од тренутка одазива, за сваку конкретну 
услугу, осим ако се, са надлежним запосленим код 
корисника, не одреди неки други, посебан рок.) 
 
Место извршења услуге је  целокупно подручје ДЦ 
Београд и ДЦ Нови Сад 

4.      
 Гарантни рок 

Пружалац услуге гарантује да ће радови на 
интервенцијама и поправкама, односно одржавању 
система у целини, бити високог квалитета и даје 
гаранцију за све поправљене делове или склопове 
у трајању од _________  (минимум 24) месеци, од 
потписвања Записника о извршеној услузи- без 
примедби. 

5. Рок  и  начин плаћања 

Плаћање извршених услуга на основу сваке 
појединачно издате Наруџбенице, Корисник услуге 
ће извршити на текући рачун Пружаоца услуга, у 
законском року који почиње да тече од првог 
наредног дана од дана пријема исправног рачуна, 
а након потписивања Записника о пријему 
извршених услуга од стране овлашћених 
представника Наручиоца и Понуђача - без 
примедби. 
  

6. Рок важења понуде ______  дана (минимум 120 дана) од дана 
отварања понуда 

         Датум           Понуђач 
 
________________                           М.П.                      ______________________ 

                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
 
                Датум                               Подизвођач 

         М. П.  
_____________________________                 ________________________ 

                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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Напомене:  
-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља) 

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 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 понуђачи из групе понуђача  

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и 
подизвођач.  
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ОБРАЗАЦ БР. 1 
Партија бр.2 

   

П О Н У Д А 
 
ПОНУДА бр. ___________ од ______________ у отвореном поступку за јавну набавку 
услуге – Услуга одржавања серверске опреме - Партија 2,  ЈН 181-16 

 
Табела 1.  

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Име особе за контакт:  

е-маил:  

Телефон:  

Телефакс:  

Порески број понуђача (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање оквирни 
споразума: 

 

 

 

 

Понуда се подноси:  (заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико понуђач 
заокружи (Б или В), уписати податке под Б) и В) 



ЈП "Електропривреда Србије " Београд                                       Конкурсна документација 
                                                                                                          Јавна набавка бр. 181-16                                                 

___________________________________________________________________________________
Страна 55 од 136 

 
Табела 2. 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
 

           Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 
 
 
 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 
 
 
 

 
                              В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт:  

 

  
Напомена: -Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно 
је копирати Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој 
понуди. 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 
попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим учесницима у заједничкој 
понуди треба навести у Табели 2. овог обрасца.  
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Табела 3. 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ  

1. Укупна цена без ПДВ _______________________ динара 

2. Укупна цена са ПДВ _______________________ динара 

3.  
Рок   и место изврења 

Пружалац  услуге је дужан да се одазове сваком 
позиву корисника у циљу извршења било ког посла 
који је специфициран као врста услуге у обрасцу 
„Структура цене“ – одмах, без одлагања, а 
најкасније у року од 24 сата од момента пријема 
наруџбенице писменим путем - учињеним путем 
поште и или путем електронске поште. 
Рок извршења услуга је ________ (максимално 6) 
недеља од тренутка одазива, за сваку конкретну 
услугу, осим ако се, са надлежним запосленим код 
корисника, не одреди неки други, посебан рок.) 
 
Место извршења услуге је  целокупно подручје ДЦ 
Нови Сад и ДЦ Београд 

4, Гарантни рок  

Пружалац услуге гарантује да ће радови на 
интервенцијама и поправкама, односно одржавању 
система у целини, бити високог квалитета и даје 
гаранцију за све поправљене делове или склопове 
у трајању од __________  (минимум 24) месеци, од 
потписвања Записника о извршеној услузи- без 
примедби. 

5. Рок  плаћања 

 
Плаћање извршених услуга на основу сваке 
појединачно издате Наруџбенице, Корисник услуге 
ће извршити на текући рачун Пружаоца услуга, у 
законском року који почиње да тече од првог 
наредног дана од дана пријема исправног рачуна, 
а након потписивања Записника о пријему 
извршених услуга од стране овлашћених 
представника Наручиоца и Понуђача - без 
примедби. 
   

  

6. Рок важења понуде ______  дана (минимум 120 дана) од дана 
отварања понуда 

 
        Датум           Понуђач 
________________                           М.П.                      ______________________ 

                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
           Датум                               Подизвођач 

         М. П.  
_____________________________                 ________________________ 

                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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Напомене:  
-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља) 

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 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 понуђачи из групе понуђача  

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и 
подизвођач.  
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ОБРАЗАЦ БР. 1 
Партија бр.3 

   

П О Н У Д А 
 

ПОНУДА бр. ___________ од ______________ у отвореном поступку за јавну набавку 
услуге – Услуга одржавања опреме за безпрекидно напајање и климатизацију - Партија 3  
ЈН 181-16 

 
Табела 1.  

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Име особе за контакт:  

е-маил:  

Телефон:  

Телефакс:  

Порески број понуђача (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање оквирни 
споразума: 
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Понуда се подноси:  (заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико понуђач 
заокружи (Б или В), уписати податке под Б) и В) 
 
Табела 2. 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
 

           Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 
 
 
 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 
 
 
 

 
                              В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт:  

 

  
 
Напомена: -Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно 
је копирати Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој 
понуди. 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 
попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим учесницима у заједничкој 
понуди треба навести у Табели 2. овог обрасца.  
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Табела 3. 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ  

1. Укупна цена без ПДВ _______________________ динара 

2. Укупна цена са ПДВ _______________________ динара 

3.  
Рок   и место извршења 

Пружалац  услуге је дужан да се одазове сваком 
позиву корисника у циљу извршења било ког посла 
који је специфициран као врста услуге у обрасцу 
„Структура цене“ – одмах, без одлагања, а 
најкасније у року од 24 сата од момента пријема 
наруџбенице писменим путем - учињеним путем 
поште и или путем електронске поште. 
Рок извршења услуга је ________ (максимално 6) 
недеља од тренутка одазива, за сваку конкретну 
услугу, осим ако се, са надлежним запосленим код 
корисника, не одреди неки други, посебан рок.) 
 
Место извршења услуге је  целокупно подручје ДЦ 
Београд и ДЦ Нови Сад 

4, Гарантни рок  

Пружалац услуге гарантује да ће радови на 
интервенцијама и поправкама, односно одржавању 
система у целини, бити високог квалитета и даје 
гаранцију за све поправљене делове или склопове 
у трајању од __________ (минимално 24 ) месеци,  
од потписвања Записника о извршеној услузи- без 
примедби. 
 

5. Рок  плаћања 

 Плаћање извршених услуга на основу сваке 
појединачно издате Наруџбенице, Корисник услуге 
ће извршити на текући рачун Пружаоца услуга, у 
законском року који почиње да тече од првог 
наредног дана од дана пријема исправног рачуна, 
а након потписивања Записника о пријему 
извршених услуга од стране овлашћених 
представника Наручиоца и Понуђача - без 
примедби. 

   
 

6. Рок важења понуде ______  дана (минимум 120 дана) од дана 
отварања понуда 

 
          Датум           Понуђач 
________________                           М.П.                      ______________________ 

                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
            Датум                               Подизвођач 

         М. П.  
_____________________________                 ________________________ 

                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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Напомене:  
--  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља) 

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 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 понуђачи из групе понуђача  

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и 
подизвођач.  
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ОБРАЗАЦ  бр. 2 
Партија бр.1 

   
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 
 
 
Ред 
број 

 
 
 

Назив услуге 

 
 
 

Јединица 
мере 

 
 
 

Оквирна 
количина 

 

 
Јединич. 
цена без 
ПДВ-а 

 

 
Јединич. 
цена са 
ПДВ-ом 

 

 
Укупна 
цена 
без 

ПДВ-а 
 

 
Укупна 
цена 
са 

ПДВ-
ом 

 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7=4х5 

 
8=4х6 

 Услуга одржавања Storage 
опреме (EMC Clarion CX4-480, 
EMC VNX5500, EMC RecoverPoint, 
EMC DATADOMAIN DD670) 

 

 
Радни сат 
сервисера 

 
 

100 

    

 Укупно за услугу одржавања Storage опреме (EMC Clarion CX4-480, EMC 
VNX5500, EMC RecoverPoint, EMC DATADOMAIN DD670) 

 

  

 
 
Ред 
број 

 
 
 

Опис резервног дела 

 
 
 

Јединица 
мере 

 
 
 

Оквирна 
количина 

 

 
Јединич. 
цена без 
ПДВ-а 

 

 
Јединич. 
цена са 
ПДВ-ом 

 

 
Укупна 
цена 
без 

ПДВ-а 
 

 
Укупна 
цена 
са 

ПДВ-
ом 

 
 
 
    1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 
 

 
5 

 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
1. 

 
         2TB 7200RPM SAS for 
VNX/5100/5300/5500/5700/7500/VNXB 
         ( за  модел уређаја VNX5500) 

 
 

ком 
10 

    

2.  
      600GB 15K SAS for VNX 
5100/5300/5500/5700/7500/VNXB 
            ( за  модел уређаја VNX5500) 

 
 

ком 
10 

    

 
3. 

 
 
15 slot LF DAE CHASSIS W/ M/P 
  ( за  модел уређаја VNX5500) 
 

 
 

ком 

 
 
2 
 

    

 
 
4. 

 
POWER SUPPLY / COOLING FRU, 400W, 
DUAL 12V OUTPUTS WITH DUAL 5VSB 
OUTPUTS 
  ( за  модел уређаја VNX5500) 
 

 
 
 

Ком 
 

 
 
2 

    

5.  
                   15 Drive SAS LCC 
  ( за  модел уређаја VNX5500) 
 

 
 

Ком 
 
 

        
 
      2 
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6. 

 
SP, 2.4GHz QC CPU, DIMMLESS 
  ( за  модел уређаја VNX5500) 
 

 
ком 

 
 2 

    

7.  
4GBYTE UNBUFFERED DIMM 
SERIALIZED 
  ( за  модел уређаја VNX5500) 
 

 
 

Ком  
 

2 

    

8. SFP+ MULTI MODE 2/4/8 GBPS FC 
OPTICAL XCVR 
  ( за  модел уређаја VNX5500) 
 

 
ком 

2 

    

9.  
AC MAGNUM 875W, 1U AC/DC DUAL 12V 
P/S, MAGNUM2 COMPATIBLE 
  ( за  модел уређаја VNX5500) 
 

 
ком 

2 

    

10. 1200W SPS AC STANDBY POWER 
SUPPLY,(ENHANCED),EMERSON, 2ND 
EDITION COMPLIANT 
  ( за  модел уређаја VNX5500) 
 

 
 

Ком 
 

2 

    

 
11. 

 
15 slot Chassis and Midplane 
  ( за  модел уређаја VNX5500) 
 

 
ком 

 
2 

    

 
12. 

 
4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR 
  ( за  модел уређаја VNX5500) 
 

ком 2 

    

13. 2 PORT 10GB CU IO MODULE – Eruption 
  ( за  модел уређаја VNX5500) 
 

ком 2 
    

14. Optical SFP Transceiver: 2, 4, & 8 Gb Fibre 
Channel 
  ( за  модел уређаја VNX5500) 
 

 
ком 

 
4 

    

15. 
 

1U RECOVERPOINT DELL R610 SERVER 
(8GB FC) Gen 4 
  ( за  модел уређаја RecoverPoint) 

 
ком 

 
2 

    

16.  
X-2UA-1TB (SPARE,HDD,1TB 
W/DD640/DD670,860 CARRIER) 
  ( за  модел уређаја DATADOMAIN 
DD670) 

 
ком 

2 

    

17.  
X-2UA-NVBB 
(SPARE,BBU,NVRAM,DD640,670,860,890) 
  ( за  модел уређаја DATADOMAIN 
DD670) 

 
 

ком 
2 
 

    

18. X-2UA-PS (SPARE, POWER SUPPLY, 
DD670,DD860) 
( за  модел уређаја DATADOMAIN 
DD670) 

ком 2 

    

19. SPARE,60X38MM FAN,DD670 
  ( за  модел уређаја DATADOMAIN 
DD670) 

 
ком 

2     

20. SPARE,60X60MM FAN,DD670 
  ( за  модел уређаја DATADOMAIN 
DD670) 

ком 2 
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21.  
SPARE,CHASSIS W/O HDD,DD670 
  ( за  модел уређаја DATADOMAIN 
DD670) 

 
ком 

2 

    

22.  
SPARE,1DIMM,4GB,ECC,DDR3,DD670 
  ( за  модел уређаја DATADOMAIN 
DD670) 

 
ком 

2 

    

23. SPARE,NIC,GBE,PCIE,TX,4-
PORT,COP,LP/SP 
  ( за  модел уређаја DATADOMAIN 
DD670) 

 
ком 

 
2 

    

24.  
SPARE,NIC, 10GBE, 
PCIE,SFPP,LC,DP,OP,LP/SP 
( за  модел уређаја DATADOMAIN 
DD670) 

ком 2 

    

25. ISCSI_10G_dual port 
  ( за  модел уређаја CX-480) 

 
ком 

 
 

2 

    

26. FC_8G_quad port 
  ( за  модел уређаја CX-480) 

ком 
 

 
2 

    

27. 
 

Enclosure SPE 
 ( за  модел уређаја CX-480) ком 2 

    

28. EMC Power Supply for DAE2P/3P 400W 
  ( за  модел уређаја CX-480) 

 
ком 

 

 
2 

    

29. EMC 400W, SINGLE 12V AC-DC PS SPE 
  ( за  модел уређаја CX-480) 

 
Ком 

 

 
2 

    

30. EMC FC Fibre Channel Module 4GB 
  ( за  модел уређаја CX-480) ком 2 

    

31. EMC CX4-480 CPU Module 
  ( за  модел уређаја CX-480) ком 2 

    

32. 2GB DIMMS (serialized) 
  ( за  модел уређаја CX-480) ком 2 

    

33. FC 450GB 15K 
  ( за  модел уређаја CX-480) ком 10 

    

34. FC 600GB 10K 
  ( за  модел уређаја CX-480) 

 
ком 

 
10 

    

35. EMC CX4 SPS 
  ( за  модел уређаја CX-480) 

 
ком 

 
2 

    

                                                                     
                                                   УКУПНО ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ 

  

 

I. 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 )  

II. 
УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%)  

III. 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II)  
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Датум:  Понуђач 
 М.П.  
   
   

 
Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава 
Носилац посла. 
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава 
печатом понуђач.  
 
Упутствоза попуњавање Обрасца структуре цене 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин: 
 
у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу; 
у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу; 
у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити 
јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је 
наведена у колони 4.);  
у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити 
јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је 
наведена у колони 4.). 
 
 

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ  (збир    
колоне бр. 7) 

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ  
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред. 
- бр. II) 

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум    попуњавања    
обрасца структуре цене. 

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и 
 потписује образац структуре цене. 
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ОБРАЗАЦ  бр. 2 
Партија бр.2 

 
  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 
 
Ред 
број 

 
 
 

Назив услуге 

 
 
 

Јединица 
мере 

 
 
 

Оквирна 
количина 

 

 
Јединич. 
цена без 
ПДВ-а 

 

 
Јединич. 
цена са 
ПДВ-ом 

 

 
Укупна 
цена 
без 

ПДВ-а 
 

 
Укупна 
цена 
са 

ПДВ-
ом 

 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7=4х5 

 
8=4х6 

 
 
 

1. 

Услуга одржавања серверске 
опреме (HP BladeSystem c7000 
Enclosure, HP BladeSystem c3000 
Enclosure, HP ProLiant BL460c G7 
Server, HP ProLiant  DL380 G7 
Server) 

 

 
 

Радни сат 
сервисера 

 
 
 

100 

    

  
Укупно за услугу одржавања серверске опреме 

 

  

 
 
Ред 
број 

 
 
 

Опис резервног дела 

 
 
 
 

Јединица 
мере 

 
 
 

Оквирна 
количина 

 

 
Јединич. 
цена без 
ПДВ-а 

 

 
Јединич. 
цена са 
ПДВ-ом 

 

 
Укупна 
цена 
без 

ПДВ-а 
 

 
Укупна 
цена 
са 

ПДВ-
ом 

 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7=4х5 

 
8=4х6 

 
1. 

HP MDS 9000 8Gb FC SFP+ Short Range 
XCVR 
( за модел уређаја BladeSystem 
c7000 Enclosure) 

 
Ком 

 2 

    

2. HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl 
( за модел уређаја BladeSystem 
c7000 Enclosure) 

Ком 
 2 

    

 
3. 

HP MDS 8/24c BladeSystem Fabric Switch 
( за модел уређаја BladeSystem 
c7000 Enclosure) 

Ком 
 2 

    

 
4. HP BLc VC Flex-10 Enet Module Opt 

( за модел уређаја BladeSystem 
c7000 Enclosure) 

Ком 
 

2 
 

    

5. HP BLc 10Gb SR SFP+ Opt 
( за модел уређаја BladeSystem 
c7000 Enclosure) 

 
Ком 

 
4 
 

    

 
6. 

HP 6X 2400W Gold Ht Plg FIO Pwr Sply 
Kit 
( за модел уређаја BladeSystem 
c7000 Enclosure) 

 
ком 

 
2 
 

    

7. HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option 
( за модел уређаја BladeSystem 
c7000 Enclosure) 

 
Ком 

 
2 
 

    

8. HP BLc7000 1 PH FIO Power Module Opt 
( за модел уређаја BladeSystem 
c7000 Enclosure) 

Ком 
 

2 
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9. HP BLc 6X Active Cool 200 FIO Fan Opt 
( за модел уређаја BladeSystem 
c7000 Enclosure) 

Ком 
 

2 
 

    

10. Widescreen LCD module assembly - 3-in 
insight display 
( за модел уређаја BladeSystem 
c7000 Enclosure) 

 
Ком 

 
2 
 

    

 
11. 

Mid plane assembly board 
( за модел уређаја BladeSystem 
c7000 Enclosure) 

Ком 
 

2 
 

    

 
12. 

HP BL460c  G7 CTO Blade 
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7) 

Ком 
 

2 
 

    

13. HP BL460c  G7 X5650 FIO Kit 
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7) 

Ком 
 2 

    

14. HP BL460c  G7 X5650 Kit 
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7) 

Ком 
 2 

    

15. 
 

HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit 
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7) 

Ком 
 5 

    

16. HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT 
HDD 
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7 ) 

Ком 
 3 

    

17. HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA 
Opt 
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7) 

Ком 
 2 

    

18. System Board  
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7) 

Ком 
 2 

    

19. Hard drive SAS backplane 
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7) ком 2 

    

20. Hardware assembly - Includes front panel, 
and hard drive cage assembly 
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7) ком 2 

    

21. HP DL380G7 SFF CTO Chassis 
( за модел уређаја HP ProLiant 
DL380 G7 

Ком 
 2  

   

22. HP DL380G7 E5645 FIO Kit 
( за модел уређаја HP ProLiant 
DL380 G7) 

Ком 
 2  

   

23. HP DL380G7 E5645 Kit 
( за модел уређаја HP ProLiant 
DL380 G7) 

Ком 
 2  

   

24. HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit 
( за модел уређаја HP ProLiant 
DL380 G7) 

Ком 
 5  

   

25. HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT 
HDD 
( за модел уређаја HP ProLiant 
DL380 G7) 

Ком 
 3  

   

26. HP Slim 12.7mm SATA DVDRW Optical Kit 
( за модел уређаја HP ProLiant 
DL380 G7) 

Ком 
 2  

   

27. 
 

HP 512MB P-Series BBWC Upgrade 
( за модел уређаја HP ProLiant 
DL380 G7) 

Ком 
 2  
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28. HP 81E 8Gb SP PCI-e FC HBA 
( за модел уређаја HP ProLiant 
DL380 G7) 

Ком 
 2  

   

29. HP NC552SFP 10GbE 2P Svr Adapter 
( за модел уређаја HP ProLiant 
DL380 G7) 

Ком 
 2  

   

30. HP 460W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit 
( за модел уређаја HP ProLiant 
DL380 G7) 

Ком 
 4  

   

31. Hot-pluggable fan module assembly  
( за модел уређаја HP ProLiant 
DL380 G7 

Ком 
 2  

   

32. Power supply backplane board assembly 
( за модел уређаја HP ProLiant 
DL380 G7) 

Ком 
 2  

   

33. Primary PCI riser board  
( за модел уређаја HP ProLiant 
DL380 G7) 

Ком 
 2  

   

34. System I/O board (motherboard)  
( за модел уређаја HP ProLiant 
DL380 G7) 

Ком 
 2  

   

35. HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit 
( за модел уређаја HP ProLiant 
DL380 G7) 

Ком 
 5  

   

36. HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit 
( за модел уређаја HP ProLiant 
DL380 G7) 

Ком 
 5 

    

 
37. 

C3000 Tray with embedded DDR2 
Onboard Administrator 
( за модел уређаја BladeSystem 
c3000 Enclosure) 

Ком 
 2 

    

38. HP VC Flex-10 Enet Module 
( за модел уређаја BladeSystem 
c3000 Enclosure) 

Ком 
 2 

    

39. HP 4Gb Fibre Channel Pass-thru Module 
for c-Class BladeSystem 
( за модел уређаја BladeSystem 
c3000 Enclosure) 

Ком 
 2 

    

40. System active cool 100 fan module 
( за модел уређаја BladeSystem 
c3000 Enclosure) 

Ком 
 2 

    

41. BLC3000 DDR2 onboard administrator 
module - Dual interposer board 
( за модел уређаја BladeSystem 
c3000 Enclosure) 

Ком 
 2 

    

42. Midplane board assembly 
( за модел уређаја BladeSystem 
c3000 Enclosure) 

Ком 
 2 

    

43. 1200W AC Common Slot (CS) hot-plug 
power supply 
( за модел уређаја BladeSystem 
c3000 Enclosure) 

Ком 
 2 

    

44. HP BL460c G7 CTO Blade 
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7 (c3000)) 

Ком 
 2 

    

45. HP BL460c G7  E5620 Quad-Core 64-bit 
processor - 2.40 GHz 
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7 (c3000)) 

Ком 
 2 

    

46. HP BL460c G7 E5620 Quad-Core 64-bit 
processor - 2.40 GHz 
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7 (c3000)) 

Ком 
 2 
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47. HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit 
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7 (c3000)) 

Ком 
 5 

    

48. HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT 
HDD 
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7 (c3000)) 

Ком 
 3 

    

49. HP QLogic QMH2462 4Gb FC HBA for HP 
c-Class BladeSystem 
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7 (c3000)) 

Ком 
 2 

    

50. System Board  
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7 (c3000)) 

Ком 
 2 

    

51. Hard drive SAS backplane 
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7 (c3000)) 

Ком 
 2 

    

52. Hardware assembly - Includes front panel, 
and hard drive cage assembly 
( за модел уређаја HP ProLiant 
BL460c G7 (c3000)) 

Ком 
 2 

    

 

                                          Укупно за резервне делове 
  

 
 

I. 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 )   

II. 
УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%)   

III. 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II)   

 
 
 

Датум:  Понуђач 
 М.П.  
   
   

 
Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава 
Носилац посла. 
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава 
печатом понуђач.  
 
Упутствоза попуњавање Обрасца структуре цене 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин: 
 
у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу; 
у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу; 
у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити 
јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је 
наведена у колони 4.);  
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у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити 
јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је 
наведена у колони 4.). 
 
 

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ  (збир 
колоне бр. 7) 

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ  
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред. 
- бр. II) 

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум    попуњавања   
обрасца структуре цене. 

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и 
 потписује образац структуре цене. 
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   ОБРАЗАЦ  бр. 2 
Партија бр.3 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
 

 
 
Ред 
број 

 
 
 

НАЗИВ УСЛУГЕ 

 
 
 

Јединица  
мере 

Оквирна 
количина 

 

Јединич. 
цена без 
ПДВ-а 

 

 
Јединич. 
цена са 
ПДВ-ом 

 

 
Укупна 
цена 
без 
ПДВ-а 

 

 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7=4х5 

 
8=4х6 

 
 

1. 

Услуга одржавања опреме за 
беспрекидно напајање и 
климатизацију која је предмет 
одржавања  
 

 
Радни сат 
сервисера 

 
 

100 

    

 
2. 

Посета превентивног 
одржавања за UPS уређаје 

 
ком 

 
32 

    

 
3. 

Посета превентивног 
одржавања расхладног 
система  in Row ACRC103 и  ком 56 

    

 
4. 

Посета превентивног 
одржавања Čilera Hiref LCE 
062Cl ком 

8 
 

    

5. Посета превентивног 
одржавања dizel agregata 
GE.VO.550/500.SS+011  ком 

8 
 

    

6. Редовни годишњи сервис 
агрегата ком 

       2 
 

    

 
УКУПНО ЗА УСЛУГЕ 

  

 
 
Ред 
број 

 
 
 

Опис резервног дела 

 
 
 

Јединица  
мере 

Оквирна 
количина 

 

Јединич. 
цена без 
ПДВ-а 

 

 
Јединич. 
цена са 
ПДВ-ом 

 

 
Укупна 
цена 
без 

ПДВ-а 
 

 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7=4х5 

 
8=4х6 

1. Резервни делови за  SYPX1 80 kVA 

1.1.  SYPM10K16H 
 

ком 

      
       2 

    

1.2.  SYSW80KH ком 

        
       2 

    

1.3.  SYMIM4    ком 

 
       2 
 

    

1.4.  SYCBTMON  ком 

 
        2 

    

1.5. WSYCSPS ( PSU )  ком 

 
        2 
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1.6.  SYCSYSID ком 

 
2 

    

1.7.  SYCSGMON ком 

2     

1.8.  SYCXRCOM ком 

2     

1.9.  SYBTU1-PLP (8x12V-7Ah) ком 

2     

1.10. AP9617  ком 

2     

1.11. 
0P4230 ( PM OUTPUT BACK 
PLANE ) ком 

2     

1.12. 0P4070 ( PM INPUT BACK PLANE ) ком 

2     

1.13. 0P4130 ( BAT. BACK PLANE )    ком 

2     

1.14. 0P4421 ( PCB SYSTEM I/O )  ком 

2     

1.15.  FAN 120X120 24Vdc 9,6W    ком 

2     

1.16.  
0P4400 ( TOP CONECTION MIM 
SIDE )  ком 

2     

1.17.  
0P4401 (MIDLE CONECTION MIM 
SIDE )   ком 

2     

1.18.  
0P4402 ( BOTTOM CONECTION 
MIM SIDE )   ком 

2     

1.19.  
0P4410 ( TOP CONECTION RIM 
SIDE )    ком 

2     

1.20.  
0P4411 ( MIDLE CONECTION RIM 
SIDE )    ком 

2     

1.21. 
0P4412 ( BOTTOM CONECTION 
RIM SIDE )   ком 

2     

                                                                  2. Резервни делови за SYPX2 160kVA 
                                             

2.1. AP9233 Display Rack Mount    ком 
2     

2.2. 
SYMIM16Q MIM / RIM Assembly 
PX2   ком 

2     

2.3. SYPM10K16H Power Module Assy    ком 

2     

2.4.  
WSYSW160KH SSW / Bypass 
Assembly    ком 

2     

2.5.  
SYBTU2-PLP Symmetra PX battery 
unit    ком 

2     

2.6.  
SYC2BTMON Battery Monitor 
Assembly  ком 

2     

2.7.  
SY2CXRCOMSE communication 
card    ком 

2     

2.8.  SY2CSPS ASSY SYSTEM PSU PX2   ком 

2     
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2.9.  
SYCSGMON Ext. Switch Gear 
Module    ком 

2     

2.10. 
0G-9354 Mod Dist Brain/PX UPS-
Link sel card assy    ком 

2     

2.11.  
0P4167 System I/O Backplane 
Assembly #640-4167C    ком 

2     

2.12.  
0P4196 Inp / Outp curr sense PCB 
#640-4196 ком 

2     

2.13.  0P4195 RFI Filter PCB #640-4195A  ком 

2     

2.14.  
0P4193 MIM / RIM Back Plane PCB 
#640-4193A  ком 

2     

2.15.  
0P4194 Maint. Bypass Interface PCB 
PX2 #640-4194A    ком 

2     

2.16.  
0P4123 Ancillary Equip. &EPO PCB 
#640-4122F    ком 

2     

2.17. 
0P2518 Pwr Mod Back Plane Output 
PCB #640-4123C   ком 

2     

2.18. 
0P4070 Pwr Mod Back Plane Input 
PCB #640-4107G    ком 

2     

2.19.  
0P4169 Batt Back Plane PCB #640-
4169A    ком 

2     

2.20. 
WSYCSYSID160 Symmetra PX 
System Id Card 160 kW ком 

2     

2.21. 
0G-9377 Metering PCB and Cover 
Assembly  ком 

2     

2.22. 
W0P2506 Complete 1055 PCB P/& 
with 024 VDC Supply ком 

2     

2.23. 
0P4152 Rear COM Board RIM Side 
TOP PX2 #640-4189 ком 

2     

2.24. 
0P4151 Rear COM Board MIM Side 
PCB's #640-4140A ком 

2     

2.25. 
W515-0117 Fuse/ Fusible 125A 
500VDC J class micro switch ком 

2     

2.26.  0W4410 DC SWITCH    ком 

2     

2.27.  560-0205 MBP Q1    ком 

2     

2.28.  510-0023 MBP Q2    ком 

2     

2.29. 
540-0024 SYSTEM ENABLE 
SWITCH    ком 

2     

2.30. 460-0021 CT MOD POW DIST    ком 

2     

2.31.  0P4430 XR DC Trip PCB Assembly    ком 

2     

2.32.  
0P4176 Battery I/O Backplane PCB 
Assembly  ком 

2     

2.33.  
0P4125 XR Select Switch PCB 
Assembly  ком 

2     

2.34. 
0P4712 Input/output EMI Filter #640-
4712    ком 

2     
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2.35.  0P4184 () 3 Phase Current xfmr.    ком 

2     

2.36.  
0P4185 () 3 Phase Current xfmr. 
#640-4024 ком 

2     

2.37.  
0P4122 Ancillary Equip. &EPO PCB 
#640-4122E    ком 

2     

2.38. 
0P4400(1x) Rear COM Board MIM 
Side PCB's #640-4140A ком 

2     

2.39. 
0P4401(2x) Rear COM Board MIM 
Side PCB's #640-4140A ком 

2     

2.40. 
0P4186(1x) Rear COM Board RIM 
Side TOP PX2 #640-4189 ком 

2     

2.41. 
0P4189(2x) Rear COM Board RIM 
Side PCB's #640-4189 ком 

2     

2.42.  
0P4167 System I/O Backplane 
Assembly #640-4167A    ком 

2     

2.43. 
0P4174 PCB MIM Rear Com Board 
POS10 PX2 #640-4174 ком 

2     

2.44. 
0P4175 PCB RIM Rear Com Board 
POS10 PX2 #640-4175A-Z ком 

2     

2.45.  
0G-9354 Mod. Dist Brain/PX UPS-
link sel card assy   ком 

2     

2.46 
0G-SYCSGMON Ext. Switch Gear 
Module    

ком 
 
 

2     

3.   Батерије  
 

3.1. Батерија 12V 5 Ah ком 

 
2 

    

3.2. Батерија 12V 7 Ah ком 

 
2 

    

3.3. Батерија 12V 9 Ah ком 

 
2 

    

3.4. Батерија 12V 12 Ah ком 

 
2 

    

3.5. Батерија 12V 17 Ah .ком 

 
2 

    

3.6. Батерија 12V 33 Ah ком 

 
2 

    

3.7. Батерија 12V 17 Ah ком 

 
2 

    

3.8. Батерија 12V 33 Ah ком 

 
2 

    

4. Резервни делови за инвертор ARCON ST 
 

4.1. 
INVERTER modul 110V-230VAC-
1250VA ком 

 
2 

    

4.2. 
INVERTER MODUL 110V-230VAC-
3000VA ком 

 
2 

    

4.3. 

INVERTOR SUBRACK 24/48/110V-
230-3000VA    
MBP ком 

 
2 
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4.4. Осигурач аутоматски B32A 1P ком 

 
2 

    

4.5. 
Осигурач аутоматски C16A 1P 
552793 AEG ком 

 
2 

    

4.6. 
Осигурач аутоматски C10A 1P 
Minel или еквивалент ком 

 
2 

    

4.7. 
Инверторски систем 110V-
230Vac,2500 VA ком 

 
2 

    

4.8. 
Инверторски систем 110V-
230Vac,5000 VA ком 

 
2 

    

4.9. 
Инверторски систем 220V-
230Vac,2500 VA ком 

 
2 

    

4.10. 
Инверторски систем 220V-
230Vac,5000 VA ком 

 
2 

    

                                                                        5.   Резервни делови за  TSI BRAVO 
 

5.1. 
Аутоматски прекидач C60H-DC 2P 
C 25A ком 

 
2 

    

5.2. 
Помоћни контакт iOF 1CO za 
C60H-DC ком 

 
2 

    

5.3. 
Аутоматски прекидач iC60N 1P C 
50A 

ком 
 

 
2 

    

5.4. 
Аутоматски прекидач iC60N 1P C 
25A  ком 

 
2 

    

5.5. 
Аутоматски прекидач iC60N 1P C 
16A ком 

 
2 

    

5.6. 
Аутоматски прекидач iC60N 1P C 
10A ком 

 
2 

    

5.7. 
Аутоматски прекидач iC60N 1P C 
6A  ком 

 
2 

    

5.8. Помоћни контакт iOF 1CO ком 

 
2 

    

5.9. Клема редна UT 16 сива ком 

 
2 

    

5.10. Kлема редна UT16-PE жутозелена ком 

 
2 

    

5.11. Kлема редна UT 16 BU плава ком 

 
2 

    

5.12. Kрајњи стезач клеме CLIPFIX35 ком 

 
2 

    

5.13. 
TERMINAISON BOX - 3U-48/230V - 
20KVA -1PBULK -AC-O ком 

 
2 

    

5.14. 
Invertor TSI-EPC-110Vdc-230Vac-
Module BRAVO ком 

 
2 

    

5.15. 
Kontroler TSI-T2S-BRAVO-2C 
(T322050000) ком 

 
2 

    

5.16. 
Invertor TSI-BRAVO-EPC-110V-
230Vac-Base Unit ком 

 
2 

    

                                                                      6.     Резервни делови за ACRC 103 

6.1. 
W0M-61005 - RC Fan Module Assy - 
Spare Part ком 

 
2 
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6.2. 
W0B1657 - RC Filter IR17 2" 30% 
Pleated - Spare part ком 

 
2 

    

6.3. 
W875-2010 - RC Filter-IR Series 
1/2'THK Washable-Spare Part ком 

 
2 

    

6.4. 

W0P2370 – RC PCB ASSY, 
Motherboard W/SIMM AND Mini-
Rhodes -Spare Part ком 

 
2 

    

6.5. 
W875-4018 - RC Flow Meter - 1" - 
Spare Part ком 

 
2 

    

6.6. 
W0N-0279 - "RC Float Switch Bulk 
Mount 1"" F/O - Spare Part" ком 

 
2 

    

6.7. 
W0M-61031 - RC Side Panel Assy - 
IR Series - Spare Part ком 

 
2 

    

6.8. 

W1TWF0500H54B  - APC DC 
Rectifier, 500 Watt, 54VDC, Wide 
Input, Full Signals, Black- Spare Part ком 

 
2 

    

6.9. 
0J-0W2818A  - CABLE ASSY 
THERMISTOR GLS 13FT ком 

 
2 

    

6.10. 
0J-0011 - INROW 300MM COND 
PUMP - SPARE PART ком 

 
2 

    

6.11. 
W0P2341 - RC Complete 802 PCB 
CRAC PWR Backplane - Spare Part ком 

 
2 

    

 

                                                                     
                                       7.    Резервни делови за In Row ACRD101 
 

7.1 FAN MODULE ASSY. - 17 KW IR ком 
 
2 

    

7.2 
Fan - 200MM Mixed Flow - Spare 
Part ком 

 
2 

    

7.3 
FILTER - IR SERIES 1/2" THK 
WASHABLE ком 

 
2 

    

7.4 
PCB Assy, Motherboard w/SIMM 
and mini-Rhodes ком 

 
2 

    

7.5 
Capacitor Metalized 
Polypropylene 400VAC 70µF  ком 

 
2 

    

7.6 
FLOAT SWITCH BULK MOUNT 
1" F/O ком 

 
2 

    

7.7 SIDE PANEL ASSY - IR SERIES ком 
 
2 

    

7.8 

APC DC RECTIFIER, 500 WATT, 
54VDC, WIDE INPUT, FULL 
SIGNALS, BLACK ком 

 
2 

    

7.9 
CABLE ASSY THERMISTOR 
GLS 8FT ком 

 
2 

    

7.10. INROW 300MM COND PUPM ком 
 
2 

    

7.11. 
COMPLETE 829 PCB CRAC 
PWR BACKPLANE ком 

 
2 

    

7.12. 
 PRESS HI OPENS 550PSIG 
CLOSES 450PSIG ком 

 
2 

    

7.13 
RC EMBEDDED NMC W/CAN 
WAP9517CAN ком 

 
2 
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7.14 
COMP, SCROLL 220-240/1/50, 
10KW, DANFOSS ком 

 
2 

    

7.15 
FILTER-DRIER  
1/2" ODF SOLDER ком 

 
2 

    

7.16 
SIGHT GLASS 1/2" ODF 
SOLDER ком 

 
2 

    

7.17 
VALVE ELECTRONIC 
EXPANSION SER6 3/8" ODF ком 

 
2 

    

7.18 
CONTACTOR  
DP 2 POLE 30A 208-240V ком 

 
2 

    

7.19 CRAC 8X 2 FORM-C RELAY ком 
 
2 

    

7.20 
TRANSDUCER PRESSURE 
2CP5 ком 

 
2 

    

7.21 Powerview Display ком 
 
2 

    

                                                                   8. Резервни делови за  дизел агрегат  

8.1 
Филтер ваздуха   
 ком 

2     

8.2 Филтер уља ком 
2     

8.3 Филтер горива ком 
2     

8.4 Уље   л 
 

100 
    

8.5 Расхладна течност    л 
 

50 
    

   
     

УКУПНО ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ 
 

  

I. 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без 
ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 )  

  

II. 
УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа 
ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%)  

  

III. 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са 
ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II)  

  

 
 

Датум:  Понуђач 
 М.П.  
   
   

 
Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава 
Носилац посла. 
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава 
печатом понуђач.  
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Упутствоза попуњавање Обрасца структуре цене 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин: 
 
у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу; 
у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу; 
у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити 
јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је 
наведена у колони 4.);  
у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити 
јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је 
наведена у колони 4.). 
 
 

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ  (збир    
колоне бр. 7) 

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ  
- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред. 
- бр. II) 

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум    попуњавања    
обрасца структуре цене. 

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и 
 потписује образац структуре цене. 
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ОБРАЗАЦ  БР. 3 
Партија бр.1 

    

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

              За услугу Одржавање ИКТ- Услуге одржавања Storage опреме са испоруком 
и уградњом резервних делова ЈН 181-16 

 

Закључен између следећих уговорних страна: 
 

1. Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ул. 
Масарикова   бр.1-3, Београд, матични број 07005466, ПИБ 100001378, кога заступа 
в.д. директора Бојан Атлагић, мастер економиста ( у даљем тексту: Корисник услуге)  
  

     и 
2.    __________________________________________  из _____________, улица 
_____________________________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични 
број ____________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: 
Пружалац услуге) 

 
2а)________________________________________из _____________, улица 
___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, 
кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач) 
2б)_______________________________________из _____________, улица 
___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, 
кога заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)  

          (попунити и заокружити у складу са понудом) 

 У случају да је поднета понуда са подизвођачем: 
Пружалац услуге је део набавке која је предмет овог Оквирног споразума и то 
.....................................................................................................................................  

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  .................................................................................................  
(навести скраћено пословно име подизвођача) 

    а која чини ................% од укупне вредности набавке. 
Пружалац услуге одговара Кориснику услуге за уредно извршење дела набавке који је 
поверио подизвођачу. 

У случају да је поднета понуда заједничка понуда: 

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број 
.....................  од .......................године, ради учешћа у поступку јавне набавке услуге  
Одржавање ИКТ- Услуге одржавања Storage опреме са испоруком и уградњом 
резервних делова ЈН бр. 181-16- Партија 1 између: ............................................................. 
( навести учеснике заједничке понуде) споразумне стране су се сагласиле: 

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

.....................................................................................................................................................
(могу се навести одредбе из споразума које су битне за реализацију Оквирног споразума) 

Чланови групе понуђача  одговарају неограничено солидарно Кориснику услуге. 
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Споразум о заједничком извршењу јавне набавке Одржавање ИКТ- Услуге одржавања 
Storage опреме са испоруком и уградњом резервних делова ЈН бр. 181-16- Партија 1  је 
саставни део овог Оквирног споразума. 

 

     УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Уговорне стране констатују: 

● да је Корисник услуге у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 181-16 ради 
набавке услуге Одржавање ИКТ-  Услуге одржавања Storage опреме са испоруком 
уградњом резервних делова -Партија 1 (податке попуњава Корисник услуге) 
 
● да је Пружилац услуге на основу позива за подношење понуда и конкурсне 
документације који су објављени на који су објављени на Порталу јавних набавки, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страници Наручиоца 

дана 20. 03.2017.године, доставио Понуду бр. __________ од __.__.___. године.  
(податке попуњава Пружалац услуге) 
 
● да је Корисник услуге на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са 
чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели оквирног споразума бр. _________од ___.___.____. 
године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, доделио je Оквирни споразум Пружаоцу 
услуге . (податке попуњава Корисник услуге) 

● оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуге на издавање наруџбеница 
или закључивање појединачних уговора о јавној набавци. 

● обавеза настаје издавањем Наруџбенице на основу овог оквирног споразума. 

● наруџбеница мора садржати битне елементе оквирног споразума, а у складу са 
одредбама овог оквирног споразума. 
 
 ПРЕДМЕТ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Члан 1. 
 
Предмет овог оквирног споразума су услуге Одржавање ИКТ-  Услуге одржавања Storage 
опреме са испоруком и уградњом резервних делова - Партија 1 у складу са Понудом бр. 
________од дана ___.___.____. Обрасцем структуре цене и Техничком спецификацијом 
конкурсне документације за ЈН бр. 181-16 које су саставни део овог оквирног споразума.   
 
Члан 2. 
 
Овај Оквирни споразум се закључује до утрошка вредности Оквирног споразума, а 
најдуже на период од две године од дана потписивања овлашћених лица страна у 
оквирном споразуму.  
Количине у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене предвиђене овим оквирним 
споразумом су оквирне за све време важења оквирног споразума. 
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ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Члан. 3. 
 
Укупна вредност овог оквирног споразума износи 8.000.000,00 динара без урачунатог 
ПДВ-а. 
Укупна вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу 
са важећим законским прописима  Републике Србије.  
 
Јединичне цене из Образца структуре цене укључују и све евентуалне трошкове везане за 
испуњавање одредби Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о заштити 
животне средине, трошкове транспорта, путне трошкове као и трошкове за прибављање 
средстава финансијског обезбеђења и све остале зависне трошкове. 
 
Јединичне цене из Образца структуре цене  овог оквирног споразума су фиксне за све 
време трајања овог оквирног споразума.  
 
НАЧИН ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА 
 
Члан 4. 
 
Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Корисника услуге за 
предметом набавке, Корисник услуге ће упутити Пружаоцу услуге (писменим путем - 
учињеним путем поште или путем електронске поште) Наруџбеницу која садржи опис 
услуга, обим, јединичне цене, место извршења, рок извршења, и друге услове, у складу са 
Оквирним споразумом. 
 
Наруџбенцом се  не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 
 
 РОК И МЕСТО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ 
 
Члан. 5. 
 
Пружалац  услуге је дужан да се одазове сваком позиву корисника услуге у циљу 
извршења било ког посла који је специфициран као врста услуге у обрасцу „Структура 
цене“ – одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 сата од момента пријема 
наруџбенице писменим путем - учињеним путем поште и или путем електронске поште. 
Рок извршења услуга је ________(максимално 6) недеља од тренутка одазива, за сваку 
конкретну услугу, осим ако се, са надлежним запосленим код корисника, не одреди неки 
други, посебан рок. 
 
Место извршења предметних услуга је целокупно  подручје ДЦ Београд и  ДЦ Нови Сад 
 
ГАРАНТНИ РОК 
 
Члан 6. 
 
Пружалац услуге гарантује да ће услуге  на интервенцијама и поправкама, односно 
одржавању система у целини, бити високог квалитета и даје гаранцију за све поправљене 
и уграђене делове или склопове у трајању од ______ (минимум 24) месеци, од 
потписвања Записника о извршеној услузи- без примедби. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА  
 
Члан 7. 
 
Плаћање извршених услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Корисник 
услуга ће извршити на текући рачун Пружаоца услуга, у законском року* од дана пријема 
исправног рачуна, а након потписивања Записника о пријему извршених услуга од стране 
овлашћених представника Корисника услуга и Пружаоца услуга - без примедби 

 
Уз рачуне, који се достављају на адресу корисника услуге : „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд, ПИБ: 100001378 у којима се обавезно наводи 
број оквирног споразума по коме је извршена услуга, пружалац услуге је обавезан да 
достави копију наруџбенице и  Записник о извршеној услузи - без примедби са датумoм 
извршења услуга, читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица 
корисника услуге, које је примило предметну услугу. 
 
Јединичне цене исказане су у Обрасцу структуре цене Пружаоца услуге. 
 
Корисник услуга ће прихватити корекцију понуђених цена које су изражене у динарима у 
складу са променом званичног средњег курса динара у односу на ЕУР, према подацима 
Народне Банке Србије, стављеном у односу средњег курса динара, на дан настанка 
промета  са средњим курсом динара, на дан истека важења понуде. Корекција уговорених 
цена ће се применити само када промена курса буде већа од +/- 3 % у укупном проценту 
промене курса. 

Износ на рачуну мора бити идентичан износу са наруџбенице. Уколико се на основу једне 
наруџбенице изда више рачуна, њихов збир мора бити идентичан са износом на 
наруџбеници. Обрачун извршених услуга, према свим укупно издатим појединачним 
наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује оквирни споразум. 

 
Оквирни споразум се може испунити највише до износа новчаних средстава која се 
плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима  ће се 
извршавати финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним актима 
Наручиоца услуге. 
 
*Напомена: Корисник ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних   
обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. гласник РС, бр. 119/2012 и 68/2015) 
оквирног споразума са изабраним понуђачем дефинисати рок плаћања (до 45 или 
60 дана) у зависности од статуса изабраног понуђача (субјекат јавног сектора или 
привредни субјекат). 
 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 
Члан 8.  
 
Уговорне стране ће потписивањем Записника о извршеној услузи- без примедби   
констатовати квалитативни и квантитативни пријем сваке конкретне услуге, која је 
предмет овог оквирног споразума. Пружилац услуге је обавезан да предмет оквирног 
споразума реализује у складу са техничком спецификацијом из Конкурсне документације 
за предметну јавну набавку, важећим техничким прописима и прописаним стандардима.  
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Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у извршеној 
услузи, а која је предмет овог оквирног споразума, корисник има право да одбије пријем 
такве извршене услуге, с тим што је дужан да пружаоцу услуге одмах на то укаже, а 
пружалац услуге обавезује се да исте отклони одмах - о свом трошку и услугу усагласи са 
условима из конкурсне документације и своје понуде за предметну јавну набавку.  
 
Уколико пружалац услуге не отклони недостатке у извршењу предметне услуге у складу са 
претходним ставом и предметну услугу не усагласи са условима из конкурсне 
документације за предметну јавну набавку и своје понуде, корисник има право на наплату 
уговорне казне и средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, као и 
право на раскид оквирног споразума. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
Члан 9. 
Банкарска гаранција  за добро извршење посла  
 
Пружалац услуге се обавезује да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која гласи на корисника услуге и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без 
права на приговор, издату у висини од 10% од укупне вредности оквирног споразума  без 
обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од рока 
важења  оквирног споразума. 
Пружалац услуге се обавезује да у року од 10 дана од дана закључивања Оквирног 
споразума, достави кориснику услуге „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Сектор 
комерцијалних послова,  банкарску гаранцију за добро извршење посла, на адресу 
Масарикова 1-3, 11000 Београд. 
Достављање банкарске гаранције за добро извршење посла представља одложни услов 
наступања правног дејства Оквирног споразума. 
Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ. 
Корисник услуге је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
целости у случају да пружалац услуге не испуни било коју  уговорну обавезу предвиђену 
овим Оквирним споразумом, као и у случају раскида Оквирног споразума. 
Ако се за време трајања Оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне 
обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, важност 
банкарске гаранције се мора продужити. 
Пружалац услуге може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг) 
уз контрагаранцију домаће банке. 
 
Члан 10. 

 
Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року  

Пружалац услуге се обавезује да као средство финансијског обезбеђења преда Кориснику 
услуге: 
- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, 
без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом 
од стране овлашћеног  лица, 
- менично писмо – овлашћење којим Пружалац услуге овлашћује Кориснику услуге да 
може наплатити меницу на износ од 5% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) у 
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року који је 10 дана дужи од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног 
рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, 
- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 
новчаним средствима Пружаоца услуге, оверену од стране пословне банке која је 
извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан  датуму на меничном 
овлашћењу, односно  датуму регистрације менице,  
- фотокопију ОП обрасца 
- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  
Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити 
регистрацију менице  или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења 
НБС)  
Кориснику услуге је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за 
отклањање недостатака у гарантном року у случају да Пружалац услуге не испуни своје 
уговорне обавезе у погледу гарантног рока. 
Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у 
тренутку извршења услуге по првој наруџбеници након потписаног Записника о извршеној 
услузи - без примедби. 

У случају сукцесивних извршења предмета набавке, Пружалац услуге има обавезу да 
продужава рок важности средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у 
гарантном року у складу са динамиком извршења и то најкасније 10 дана пре истека 
претходног, тако да буде обезбеђен гарантни рок за све извршене услуге које су предмет 
набавке. 
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року,  
Кориснику услуге има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро 
извршење посла. 
 
УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ 
 
Члан 11.  
 
Уколико Пружалац услуге у уговореном року  не изврши услугу  из члана 1. овог оквирног 
споразума, Наручилац има право да наплати уговорну казну и то 0,1 % од вредности 
појединачне наруџбенице за сваки дан закашњења, а највише у укупном износу од 10% 
вредности појединчне наруџбенице без ПДВ-а. 
У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и 
уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета оквирног 
споразума саопшти Извршиоцу да задржава право на уговорну казну и под условом да до 
закашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе. 
 
Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.   
 
У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, 
док се банкарска гаранција за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 9. 
овог Оквирног споразума.  
 
ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА НА РАДУ  И  ОДГОВОРНОСТ  
 
Члан 12. 
 
Пружалац услуге је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог Оквирног 
споразума обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о 
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безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Пружалац услуге је дужан да поштује 
и акте које донесе Корисник услуге, односно Уговорне стране закључе из области 
безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог Оквирног 
споразума. 

Пружалац услуге је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, 
које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог уговора, технологије 
рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код 
Пружаоца услуге, трећа лица и имовина. 

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Корисник услуге 
може раскинути овај оквирни споразум. 

Члан 13. 
 
Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду 
дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог 
Оквирног споразума. 

Члан 14. 
 
Пружалац услуге је дужан да Корисник  услуге и/или његовим запосленима надокнади 
штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на 
раду од стране Пружалац услуге, односно његових запослених, као и других лица које 
ангажовао Корисник услуге, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног 
споразума. 

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала 
услед смрти или повреде запосленог код Корисника услуге, штета настала на имовини 
Корисник услуге, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Корисник услуге ради 
отклањања последица настале штете. 

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности 
за штете причињене трећим лицима. 

Члан 15. 
 
Пружилац услуге је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту 
уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало 
лице одређено, у складу са прописима, од стране Корисник услуге да спроводи контролу 
примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе 
у вези са повредом безбедности и здравља на раду. 

Корисник услуге нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања 
послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење 
послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са 
прописима, од стране Корисника Услуге услуге за спровођење контроле примене 
превентивних мера за безбедан и здрав рад. 

 

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Члан 16. 
 
Овај оквирни споразум се сматра закљученим, под одложним условом, када га потпишу 
законски заступници уговорних страна, а ступа на правну снагу када Пружалац услуге 
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испуни одложни услов и у уговореном року достави средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла. 
Овај Оквирни споразум се закључује на одређено време, почев од дана закључења овог 
Оквирног споразума до утрошка укупних средстава из члана 2. овог Оквирног споразума, а 
најкасније 24  месеци од дана закључења овог оквирног споразума. 
 
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Члан 17. 
 
Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног 
споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских 
прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више 
силе. 
Сваку измену оквирног споразума до које дође у току трајања оквирног споразума, 
уговорне стране ће дефинисати закључивањем Анекса оквирног споразума. 
 
ВИША СИЛА 
 
Члан 18. 
 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које 
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим  оквирним 
споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који 
су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од 
стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, 
пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима), императивне одлуке власти 
(забрана промета увоза и извоза) и сл. 
Уговорна страна погођена вишом силом, дужна је да у најкраћем року у писаној форми 
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 
доказе. 
 
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Члан 19. 
 
 Свака од уговорних страна има право на раскид овог оквирног споразума, под условом да 
друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не 
испуњава обавезе из овог оквирног споразума, не поступи по примедбама из исте 
опомене. 
У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим 
путем обавештава другу уговорну страну да су се стекли услови за раскид овог оквирног 
споразума, услед чега сматра овај оквирни споразум раскинутим.  
 
ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
 
Члан 20. 
Корисник  услуге  у складу са својим интерним актима именује лица задужена за праћење 
реализације овог оквирног споразума и комуникацију са задуженим лицима Пружаоца 
услуге.  
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Члан 21. 
 
Пружалац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 
промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника и да је документује на прописан 
начин. 
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама 
које могу утицати на реализацију овог  оквирног споразума. 
 
Члан 22. 
 
Уколико у току трајања обавеза из овог оквирног споразума дође до статусних промена 
код Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника. 
Након закључења и ступања на правну снагу овог оквирног споразума, наручилац може да 
дозволи, а пружалац је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних 
промена код корисника, у складу са Уговором о статусној промени. 
 
Члан 23. 
 
Пружалац је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у 
документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима и да их користи 
искључиво у вези са реализацијом овог оквирног споразума.  
Информације, подаци и документација које је корисник доставио пружаоцу у извршавању 
предмета овог оквирног споразума, пружаоц не може стављати на располагање трећим 
лицима без претходне писане сагласности  корисника.  
 
Члан 24. 
 
У случају неоснованог одустанка или неиспуњења оквирног споразума од стране једне 
уговорне стране, друга уговорна страна има право на раскид оквирног споразума и 
накнаду штете.  
За све што није регулисано овим оквирним споразумом, примењиваће се одредбе Закона 
о облигационим односима. 
Евентуалне спорове по овом оквирном споразуму уговорне стране ће настојати да реше 
на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се  надлежност суда  у Београду. 
 
Члан 25. 
 
Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка 
припадају пружаоцу, а 2 (два) кориснику услуге.  
 
 ЗА  КОРИСНИКА УСЛУГЕ                                          ЗА  ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ 
                                                                                                                    
_______________________                                        ________________________  
  в.д. директора Бојан Атлагић,                                              
      мастер економиста 
 
Напомена: Приложени модел оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља 
садржину Оквирног споразума који ће бити закључен са Изабраним понуђачем коме буде додељен Оквирни споразум о 
јавној набавци.  
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ОБРАЗАЦ  БР. 3 
Партија бр.2 

    

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

За услугу Одржавање ИКТ - Услуга одржавања серверске опреме са испоруком и 
уградњом резервних делова - Партија 2 ЈН бр. 181-16 

 
Закључен између следећих уговорних страна: 
 

1. Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ул. 
Масарикова   бр.1-3, Београд, матични број 07005466, ПИБ 100001378, кога заступа 
в.д. директора Бојан Атлагић, мастер економиста ( у даљем тексту: Корисник услуге)  
  и 
2.    __________________________________________  из _____________, улица 
_____________________________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични 
број ____________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: 
Пружалац услуге) 

 
2а)________________________________________из _____________, улица 
___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, 
кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач) 
2б)_______________________________________из _____________, улица 
___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, 
кога заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)  

          (попунити и заокружити у складу са понудом) 

 У случају да је поднета понуда са подизвођачем: 
Пружалац услуге је део набавке која је предмет овог Оквирног споразума и то 
.....................................................................................................................................  

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  .................................................................................................  
(навести скраћено пословно име подизвођача) 

    а која чини ................% од укупне вредности набавке. 
Пружалац услуге одговара Кориснику услуге за уредно извршење дела набавке који је 
поверио подизвођачу. 

У случају да је поднета понуда заједничка понуда: 
 
На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број 
.....................  од .......................године, ради учешћа у поступку јавне набавке услуге  
Одржавање ИКТ - Услуга одржавања серверске опреме са испоруком и уградњом 
резервних делова - Партија 2 ЈН бр. 181-16 
 између: ............................................................. ( навести учеснике заједничке понуде) 
споразумне стране су се сагласиле: 

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

.....................................................................................................................................................
(могу се навести одредбе из споразума које су битне за реализацију Оквирног споразума) 

Чланови групе понуђача  одговарају неограничено солидарно Кориснику услуге. 
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Споразум о заједничком извршењу јавне набавке услуге Одржавање ИКТ - Услуга 
одржавања серверске опреме са испоруком и уградњом резервних делова - Партија 2 ЈН 
бр. 181-16 је саставни део овог Оквирног споразума. 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Уговорне стране констатују: 

● да је Корисник услуге у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке услуге 
Одржавање ИКТ - Услуга одржавања серверске опреме са испоруком и уградњом 
резервних делова - Партија 2 ЈН бр. 181-16 (податке попуњава корисник услуге); 

 
● да је Пружилац услуге на основу позива за подношење понуда и конкурсне 
документације који су објављени на који су објављени на Порталу јавних набавки, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страници Наручиоца 
дана 20.03.2017.године, доставио Понуду бр. __________ од __.__.___. године.  

(податке попуњава пружалац ); 
 
● да је Корисник услуге на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са 
чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели оквирног споразума бр. _________од ___.___.____. 
године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, доделио je Оквирни споразум Пружаоцу 
услуге . (податке попуњава корисник услуге); 

● оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуге на издавање наруџбеница 
или закључивање појединачних уговора о јавној набавци. 

● обавеза настаје издавањем Наруџбенице на основу овог оквирног споразума. 

● наруџбеница мора садржати битне елементе оквирног споразума, а у складу са 
одредбама овог оквирног споразума. 
 
ПРЕДМЕТ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Члан 1. 
 
Предмет овог оквирног споразума су услуге Одржавање ИКТ - Услуга одржавања 
серверске опреме са испоруком и уградњом резервних делова - Партија 2 ЈН бр. 181-16  
у складу са Понудом бр. ________од дана ___.___.____. Обрасцем структуре цене и 
Техничком спецификацијом конкурсне документације за ЈН бр. 181-16 које су саставни 
део овог оквирног споразума.   

 
Члан 2. 
 
Овај Оквирни споразум се закључује до утрошка вредности Оквирног споразума, а 
најдуже на период од две године од дана потписивања овлашћених лица страна у 
оквирном споразуму.  
Количине у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене предвиђене овим оквирним 
споразумом су оквирне за све време важења оквирног споразума. 
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ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Члан. 3. 
 
Укупна вредност овог оквирног споразума износи 4.000.000,00 динара без урачунатог 
ПДВ-а. 
 
Укупна вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу 
са важећим законским прописима  Републике Србије.  
 
Јединичне цене из Образца структуре цене укључују и све евентуалне трошкове везане за 
испуњавање одредби Закона о   безбедности и  здрављу на раду и Закона о заштити 
животне средине, трошкове транспорта, путне трошкове као и трошкове за прибављање 
средстава финансијског обезбеђења и све остале зависне трошкове. 
 
Јединичне цене из Образца структуре цене овог оквирног споразума су фиксне за све 
време трајања овог оквирног споразума.  
 
НАЧИН ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА 
 
Члан 4. 
 
Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Корисника услуге за 
предметом набавке, Корисник услуге ће упутити Пружаоцу услуге (писменим путем - 
учињеним путем поште или путем електронске поште) Наруџбеницу која садржи опис 
услуга, обим, јединичне цене, место извршења, рок извршења, и друге услове, у складу са 
Оквирним споразумом. 
Наруџбенцом се  не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 
 
 РОК И МЕСТО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ 
 
Члан. 5. 
 
Пружалац  услуге је дужан да се одазове сваком позиву корисника услуге у циљу 
извршења било ког посла који је специфициран као врста услуге у обрасцу „Структура 
цене“ – одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 сата од момента пријема 
наруџбенице писменим путем - учињеним путем поште и или путем електронске поште. 
Рок извршења услуга је ________(максимално 6) недеља од тренутка одазива, за сваку 
конкретну услугу, осим ако се, са надлежним запосленим код корисника, не одреди неки 
други, посебан рок. 
 
Место извршења предметних услуга је  подручје  ДЦ Нови Сад и ДЦ Београд 
 
ГАРАНТНИ РОК 
 
Члан 6. 
Пружалац услуге гарантује да ће услуге на интервенцијама и поправкама, односно 
одржавању система у целини, бити високог квалитета и даје гаранцију за све поправљене 
и уграђене делове или склопове у трајању од ______ (минимум 24) месеци, од 
потписвања Записника о извршеној услузи- без примедби. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА  
 
Члан 7. 
 
Плаћање извршених услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Корисник 
услуга ће извршити на текући рачун Пружаоца услуга, у законском року* од дана пријема 
исправног рачуна, а након потписивања Записника о пријему извршених услуга од стране 
овлашћених представника Корисника услуга и Пружаоца услуга - без примедби 

 
Уз рачуне, који се достављају на адресу корисника услуге : „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд, ПИБ: 100001378 у којима се обавезно наводи 
број оквирног споразума по коме је извршена услуга, пружалац услуге је обавезан да 
достави копију наруџбенице и  Записник о извршеној услузи - без примедби са датумoм 
извршења услуга, читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица 
корисника услуге, које је примило предметну услугу. 
 
Јединичне цене исказане су у Обрасцу структуре цене Пружаоца услуге. 
 
Корисник услуга ће прихватити корекцију понуђених цена које су изражене у динарима у 
складу са променом званичног средњег курса динара у односу на ЕУР, према подацима 
Народне Банке Србије, стављеном у односу средњег курса динара, на дан настанка 
промета  са средњим курсом динара, на дан истека важења понуде. Корекција уговорених 
цена ће се применити само када промена курса буде већа од +/- 3 % у укупном проценту 
промене курса. 

Износ на рачуну мора бити идентичан износу са наруџбенице. Уколико се на основу једне 
наруџбенице изда више рачуна, њихов збир мора бити идентичан са износом на 
наруџбеници. Обрачун извршених услуга, према свим укупно издатим појединачним 
наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује оквирни споразум. 

 
Оквирни споразум се може испунити највише до износа новчаних средстава која се 
плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима  ће се 
извршавати финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним актима 
Наручиоца услуге. 
 
*Напомена: Корисник ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних   
обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. гласник РС, бр. 119/2012 и 68/2015) 
оквирног споразума са изабраним понуђачем дефинисати рок плаћања (до 45 или 
60 дана) у зависности од статуса изабраног понуђача (субјекат јавног сектора или 
привредни субјекат). 
 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 
Члан 8.  
 
Уговорне стране ће потписивањем Записника о извршеној услузи- без примедби   
констатовати квалитативни и квантитативни пријем сваке конкретне услуге, која је 
предмет овог оквирног споразума. Пружилац услуге је обавезан да предмет оквирног 
споразума реализује у складу са техничком спецификацијом из Конкурсне документације 
за предметну јавну набавку, важећим техничким прописима и прописаним стандардима.  
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Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у извршеној 
услузи, а која је предмет овог оквирног споразума, корисник има право да одбије пријем 
такве извршене услуге, с тим што је дужан да пружаоцу услуге одмах на то укаже, а 
пружалац услуге обавезује се да исте отклони одмах - о свом трошку и услугу усагласи са 
условима из конкурсне документације и своје понуде за предметну јавну набавку.  
 
Уколико пружалац услуге не отклони недостатке у извршењу предметне услуге у складу са 
претходним ставом и предметну услугу не усагласи са условима из конкурсне 
документације за предметну јавну набавку и своје понуде, корисник има право на наплату 
уговорне казне и средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, као и 
право на раскид оквирног споразума. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
Члан 9. 
 
Банкарска гаранција  за добро извршење посла  
 
Пружалац услуге се обавезује да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која гласи на Корисника услуге и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без 
права на приговор, издату у висини од 10% од укупне вредности оквирног споразума  без 
обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од рока 
важења оквирног споразума. 
Пружалац услуге се обавезује да у року од 10 дана од дана закључивања Оквирног 
споразума, достави кориснику услуге „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Сектор 
комерцијалних послова,  банкарску гаранцију за добро извршење посла, на адресу 
Масарикова 1-3, 11000 Београд. 
Достављање банкарске гаранције за добро извршење посла представља одложни услов 
наступања правног дејства Оквирног споразума. 
Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ. 
Корисник услуге је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
целости у случају да пружалац услуга не испуни било коју  уговорну обавезу предвиђену 
овим Оквирним споразумом, као и у случају раскида Оквирног споразума. 
Ако се за време трајања Оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне 
обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, важност 
банкарске гаранције се мора продужити. 
Пружалац услуге може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг) 
уз контрагаранцију домаће банке. 
 
Члан 10. 

 
Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року  

Пружалац услуге се обавезује да као средство финансијског обезбеђења преда Кориснику 
услуге: 
- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, 
без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом 
од стране овлашћеног  лица, 
- менично писмо – овлашћење којим Пружалац услуге овлашћује Кориснику услуге да 
може наплатити меницу на износ од 5% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) у 
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року који је 10 дана дужи од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног 
рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, 
- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 
новчаним средствима Пружаоца услуге, оверену од стране пословне банке која је 
извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан  датуму на меничном 
овлашћењу, односно  датуму регистрације менице,  
- фотокопију ОП обрасца 
- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  
Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити 
регистрацију менице  или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења 
НБС)  
Кориснику услуге је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за 
отклањање недостатака у гарантном року у случају да Пружалац услуге не испуни своје 
уговорне обавезе у погледу гарантног рока. 
Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у 
тренутку извршења услуге по првој наруџбеници након потписаног Записника о извршеној 
услузи - без примедби. 

У случају сукцесивних извршења предмета набавке, Пружалац услуге има обавезу да 
продужава рок важности средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у 
гарантном року у складу са динамиком извршења и то најкасније 10 дана пре истека 
претходног, тако да буде обезбеђен гарантни рок за све извршене услуге које су предмет 
набавке. 
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року,  
Кориснику услуге има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро 
извршење посла. 
 

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ 
 
Члан 11.  
 
Уколико Пружалац услуге у уговореном року  не изврши услугу  из члана 1. овог оквирног 
споразума, Наручилац има право да наплати уговорну казну и то 0,1 % од вредности 
појединачне наруџбенице за сваки дан закашњења, а највише у укупном износу од 10% 
вредности појединчне наруџбенице без ПДВ-а. 
У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и 
уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета оквирног 
споразума саопшти Извршиоцу да задржава право на уговорну казну и под условом да до 
закашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе. 
 
Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.   
 
У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, 
док се банкарска гаранција за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 9. 
овог Оквирног споразума.  
 
ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА НА РАДУ  И  ОДГОВОРНОСТ  
 
Члан 12. 
 
Пружалац услуге је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог  Оквирног 
споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о 
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безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Пружалац услуге је дужан да поштује 
и акте које донесе Корисник услуге, односно Уговорне стране закључе из области 
безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог Оквирног 
споразума. 

Пружалац услуге је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, 
које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог оквирног споразума, 
технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили 
запослени код Пружаоца услуге, трећа лица и имовина. 

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Корисник услуге 
може раскинути овај оквирни споразум. 

Члан 13. 
 
Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду 
дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог 
Оквирног споразума. 

Члан 14. 
 
Пружалац услуге је дужан да Корисник  услуге и/или његовим запосленима надокнади 
штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на 
раду од стране Пружалац услуге, односно његових запослених, као и других лица које 
ангажовао Корисник услуге, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног 
споразума. 

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала 
услед смрти или повреде запосленог код Корисника услуге, штета настала на имовини 
Корисник услуге, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Корисник услуге ради 
отклањања последица настале штете. 

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности 
за штете причињене трећим лицима. 

Члан 15. 
 
Пружилац услуге је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту 
уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало 
лице одређено, у складу са прописима, од стране Корисник услуге да спроводи контролу 
примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе 
у вези са повредом безбедности и здравља на раду. 

Корисник услуге нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања 
послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење 
послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са 
прописима, од стране Корисник услуге за спровођење контроле примене превентивних 
мера за безбедан и здрав рад. 

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Члан 16. 
 
Овај оквирни споразум се сматра закљученим, под одложним условом, када га потпишу 
законски заступници уговорних страна, а ступа на правну снагу када Пружалац услуге 
испуни одложни услов и у уговореном року достави средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла. 
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Овај Оквирни споразум се закључује на одређено време, почев од дана закључења овог 
Оквирног споразума до утрошка укупних средстава из члана 2. овог Оквирног споразума, а 
најкасније 24  месеци од дана закључења овог оквирног споразума. 
 
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Члан 17. 
 
Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног 
споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских 
прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више 
силе. 
Сваку измену оквирног споразума до које дође у току трајања оквирног споразума, 
уговорне стране ће дефинисати закључивањем Анекса оквирног споразума. 
 
ВИША СИЛА 
 
Члан 18. 
 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које 
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим  оквирним 
споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који 
су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од 
стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, 
пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима), императивне одлуке власти 
(забрана промета увоза и извоза) и сл. 
Уговорна страна погођена вишом силом, дужна је да у најкраћем року у писаној форми 
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 
доказе. 
 
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Члан 19. 
 
Свака од уговорних страна има право на раскид овог оквирног споразума, под условом да 
друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не 
испуњава обавезе из овог оквирног споразума, не поступи по примедбама из исте 
опомене. 
У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим 
путем обавештава другу уговорну страну да су се стекли услови за раскид овог оквирног 
споразума, услед чега сматра овај оквирни споразум раскинутим.  
 
ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
 
Члан 20. 
Наручилац услуге  у складу са својим интерним актима именује лица задужена за праћење 
реализације овог оквирног споразума и комуникацију са задуженим лицима Пружаоца 
услуге.  
 
 



ЈП "Електропривреда Србије " Београд                                       Конкурсна документација 
                                                                                                          Јавна набавка бр. 181-16                                                 

___________________________________________________________________________________
Страна 96 од 136 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Члан 21. 
 
Пружалац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 
промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника и да је документује на прописан 
начин. 
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама 
које могу утицати на реализацију овог  оквирног споразума. 
 
Члан 22. 
 
Уколико у току трајања обавеза из овог оквирног споразума дође до статусних промена 
код Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника. 
Након закључења и ступања на правну снагу овог оквирног споразума, наручилац може да 
дозволи, а пружалац је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних 
промена код корисника, у складу са Уговором о статусној промени. 
 
Члан 23. 
 
Пружалац је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у 
документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима и да их користи 
искључиво у вези са реализацијом овог оквирног споразума.  
Информације, подаци и документација које је корисник доставио пружаоцу у извршавању 
предмета овог оквирног споразума, пружаоц не може стављати на располагање трећим 
лицима без претходне писане сагласности  корисника.  
 
Члан 24. 
 
У случају неоснованог одустанка или неиспуњења оквирног споразума од стране једне 
уговорне стране, друга уговорна страна има право на раскид оквирног споразума и 
накнаду штете.  
За све што није регулисано овим оквирним споразумом, примењиваће се одредбе Закона 
о облигационим односима. 
Евентуалне спорове по овом оквирном споразуму уговорне стране ће настојати да реше 
на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се  надлежност суда  у Београду. 
 
Члан 25. 
Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка 
припадају пружаоцу, а 2 (два) кориснику услуге.  
 
 ЗА  КОРИСНИКА УСЛУГЕ                                          ЗА  ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ 
                                                                                                                    
_______________________                                        ________________________  
 в.д. директора Бојан Атлагић,                                              
      мастер економиста 
 
Напомена: Приложени модел оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља 
садржину Оквирног споразума који ће бити закључен са Изабраним понуђачем коме буде додељен Оквирни споразум о 
јавној набавци.  
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ОБРАЗАЦ  БР. 3 
Партија бр.3 

    

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

              За услугу: Одржавање ИКТ-  Услуга одржавања опреме за безпрекидно напајање 
и климатизацију  са испоруком и уградњом резервних делова - Партија 3 ЈН бр. 181-16 
 
Закључен између следећих уговорних страна: 

 
1. Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ул. Масарикова   
бр.1-3, Београд, матични број 07005466, ПИБ 100001378, кога заступа в.д. директора Бојан 
Атлагић, мастер економиста ( у даљем тексту: Корисник услуге)  

  
     и 
2.    __________________________________________  из _____________, улица 
_____________________________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број 
____________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: Пружалац 
услуге) 

 
2а)________________________________________из _____________, улица 
___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога 
заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач) 
2б)_______________________________________из _____________, улица 
___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога 
заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)  
         (попунити и заокружити у складу са понудом) 

 У случају да је поднета понуда са подизвођачем: 
Пружалац услуге је део набавке која је предмет овог Оквирног споразума и то 
.....................................................................................................................................  

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  .................................................................................................  
(навести скраћено пословно име подизвођача) 

    а која чини ................% од укупне вредности набавке. 
Пружалац услуге одговара Кориснику услуге за уредно извршење дела набавке који је 
поверио подизвођачу. 

У случају да је поднета понуда заједничка понуда: 
На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број 
.....................  од .......................године, ради учешћа у поступку јавне набавке услуге  
Одржавање ИКТ-  Услуга одржавања опреме за безпрекидно напајање и климатизацију 
са испоруком и уградњом резервних делова - Партија 3 ЈН бр. 181-16  између: 
............................................................. ( навести учеснике заједничке понуде) споразумне 
стране су се сагласиле: 

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

.....................................................................................................................................................
(могу се навести одредбе из споразума које су битне за реализацију Оквирног споразума) 

Чланови групе понуђача  одговарају неограничено солидарно Кориснику услуге. 
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Споразум о заједничком извршењу јавне набавке Одржавање ИКТ-  Услуга одржавања 
опреме за безпрекидно напајање и климатизацију са испоруком и уградњом резервних 
делова - Партија 3 ЈН бр. 181-16  је саставни део овог Оквирног споразума. 

 

     УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Уговорне стране констатују: 

● да је Корисник услуге у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 181-16 ради 
набавке услуге Одржавање ИКТ-  Услуга одржавања опреме за безпрекидно напајање и 
климатизацију са испоруком и уградњом резервних делова  - Партија 3 ЈН бр. 181-16 
(попуњава корисник услуге) 

 
 ● да је Пружилац услуге на основу позива за подношење понуда и конкурсне 
документације који су објављени на који су објављени на Порталу јавних набавки, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страници Наручиоца 
 дана 20.03.2017.године, доставио Понуду бр. __________ од __.__.___. године.  
(попуњава пружалац услуге) 
 
● да је Корисник услуге на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са 
чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели оквирног споразума бр. _________од ___.___.____. 
године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, доделио je Оквирни споразум Пружаоцу 
услуге . (попуњава корисник услуге) 

● оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуге на издавање наруџбеница 
или закључивање појединачних уговора о јавној набавци. 

● обавеза настаје издавањем Наруџбенице на основу овог оквирног споразума. 

● наруџбеница мора садржати битне елементе оквирног споразума, а у складу са 
одредбама овог оквирног споразума. 
 
ПРЕДМЕТ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Члан 1. 
 
Предмет овог оквирног споразума су услуге Одржавање ИКТ-  Услуга одржавања опреме 
за безпрекидно напајање и климатизацију са испоруком и уградњом резервних делова - 
Партија 3 ЈН бр. 181-16 у складу са Понудом бр. ________од дана ___.___.____. 
Обрасцем структуре цене и Техничком спецификацијом конкурсне документације за ЈН 
бр. 181-16 које су саставни део овог оквирног споразума.   

 
Члан 2. 
 
Овај Оквирни споразум се закључује до утрошка вредности Оквирног споразума, а 
најдуже на период од две године од дана потписивања овлашћених лица страна у 
оквирном споразуму.  
Количине у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене предвиђене овим оквирним 
споразумом су оквирне за све време важења оквирног споразума. 
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ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Члан. 3. 
 
Укупна вредност овог оквирног споразума износи 8.000.000,00 динара без урачунатог 
ПДВ-а. 
Укупна вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу 
са важећим законским прописима  Републике Србије.  
 
Јединичне цене из Образца структуре цене укључују и све евентуалне трошкове везане за 
испуњавање одредби Закона о   безбедности и  здрављу на раду и Закона о заштити 
животне средине, трошкове транспорта, путне трошкове као и трошкове за прибављање 
средстава финансијског обезбеђења и све остале зависне трошкове. 
 
Јединичне цене из Образца структуре цене  овог оквирног споразума су фиксне за све 
време трајања овог оквирног споразума.  
 
НАЧИН ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА 
 
Члан 4. 
 
Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Корисника услуге за 
предметом набавке, Корисник услуге ће упутити Пружаоцу услуге (писменим путем - 
учињеним путем поште или путем електронске поште) Наруџбеницу која садржи опис 
услуга, обим, јединичне цене, место извршења, рок извршења, и друге услове, у складу са 
Оквирним споразумом. 
 
Наруџбенцом се  не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума. 
 
 РОК И МЕСТО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ 
 
Члан. 5. 
 
Пружалац  услуге је дужан да се одазове сваком позиву корисника услуге у циљу 
извршења било ког посла који је специфициран као врста услуге у обрасцу „Структура 
цене“ – одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 сата од момента пријема 
наруџбенице писменим путем - учињеним путем поште и или путем електронске поште. 
Рок извршења услуга је ________(максимално 6) недеља од тренутка одазива, за сваку 
конкретну услугу, осим ако се, са надлежним запосленим код корисника, не одреди неки 
други, посебан рок. 
 
Место извршења предметних услуга је целокупно подручје  ДЦ Београд и ДЦ Нови Сад 
 
ГАРАНТНИ РОК 
 
Члан 6. 
Пружалац услуге гарантује да ће услуге  на интервенцијама и поправкама, односно 
одржавању система у целини, бити високог квалитета и даје гаранцију за све поправљене 
и уграђене делове или склопове у трајању од ______ (минимум 24) месеци, од 
потписвања Записника о извршеној услузи- без примедби. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА   
 
Члан 7. 
 
Плаћање извршених услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Корисник 
услуга ће извршити на текући рачун Пружаоца услуга, у законском року* од дана пријема 
исправног рачуна, а након потписивања Записника о пријему извршених услуга од стране 
овлашћених представника Корисника услуга и Пружаоца услуга - без примедби 

 
Уз рачуне, који се достављају на адресу корисника услуге : „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд, ПИБ: 100001378 у којима се обавезно наводи 
број оквирног споразума по коме је извршена услуга, пружалац услуге је обавезан да 
достави копију наруџбенице и  Записник о извршеној услузи - без примедби са датумoм 
извршења услуга, читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица 
корисника услуге, које је примило предметну услугу. 
 
Јединичне цене исказане су у Обрасцу структуре цене Пружаоца услуге. 
 
Корисник услуга ће прихватити корекцију понуђених цена које су изражене у динарима у 
складу са променом званичног средњег курса динара у односу на ЕУР, према подацима 
Народне Банке Србије, стављеном у односу средњег курса динара, на дан настанка 
промета  са средњим курсом динара, на дан истека важења понуде. Корекција уговорених 
цена ће се применити само када промена курса буде већа од +/- 3 % у укупном проценту 
промене курса. 

Износ на рачуну мора бити идентичан износу са наруџбенице. Уколико се на основу једне 
наруџбенице изда више рачуна, њихов збир мора бити идентичан са износом на 
наруџбеници. Обрачун извршених услуга, према свим укупно издатим појединачним 
наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује оквирни споразум. 

 
Оквирни споразум се може испунити највише до износа новчаних средстава која се 
плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима  ће се 
извршавати финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним актима 
Наручиоца услуге. 
 
*Напомена: Корисник ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних   
обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. гласник РС, бр. 119/2012 и 68/2015) 
оквирног споразума са изабраним понуђачем дефинисати рок плаћања (до 45 или 
60 дана) у зависности од статуса изабраног понуђача (субјекат јавног сектора или 
привредни субјекат). 
 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 
Члан 8.  
 
Уговорне стране ће потписивањем Записника о извршеној услузи- без примедби   
констатовати квалитативни и квантитативни пријем сваке конкретне услуге, која је 
предмет овог оквирног споразума. Пружилац услуге је обавезан да предмет оквирног 
споразума реализује у складу са техничком спецификацијом из Конкурсне документације 
за предметну јавну набавку, важећим техничким прописима и прописаним стандардима.  
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Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у извршеној 
услузи, а која је предмет овог оквирног споразума, корисник има право да одбије пријем 
такве извршене услуге, с тим што је дужан да пружаоцу услуге одмах на то укаже, а 
пружалац услуге обавезује се да исте отклони одмах - о свом трошку и услугу усагласи са 
условима из конкурсне документације и своје понуде за предметну јавну набавку.  
 
Уколико пружалац услуге не отклони недостатке у извршењу предметне услуге у складу са 
претходним ставом и предметну услугу не усагласи са условима из конкурсне 
документације за предметну јавну набавку и своје понуде, корисник има право на наплату 
уговорне казне и средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, као и 
право на раскид оквирног споразума. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
Члан 9. 
 
Банкарска гаранција  за добро извршење посла  
 
Пружалац услуге се обавезује да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која гласи на корисника услуге и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без 
права на приговор, издату у висини од 10% од укупне вредности оквирног споразума  без 
обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од рока 
важења оквирног споразума. 
Пружалац услуге се обавезује да у року од 10 дана од дана закључивања Оквирног 
споразума, достави кориснику услуге „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Сектор 
комерцијалних послова,  банкарску гаранцију за добро извршење посла, на адресу 
Масарикова 1-3, 11000 Београд. 
Достављање банкарске гаранције за добро извршење посла представља одложни услов 
наступања правног дејства оквирног споразума. 
Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ. 
Корисник услуге је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
целости у случају да Пружалац услуге не испуни било коју  уговорну обавезу предвиђену 
овим Оквирним споразумом, као и у случају раскида Оквирног споразума. 
Ако се за време трајања Оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне 
обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, важност 
банкарске гаранције се мора продужити. 
Пружалац услуге може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг) 
уз контрагаранцију домаће банке. 
 
Члан 10. 
Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року  

Пружалац услуге се обавезује да као средство финансијског обезбеђења преда Кориснику 
услуге: 
- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, 
без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом 
од стране овлашћеног  лица, 
- менично писмо – овлашћење којим Пружалац услуге овлашћује Кориснику услуге да 
може наплатити меницу на износ од 5% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) у 
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року који је 10 дана дужи од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног 
рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, 
- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 
новчаним средствима Пружаоца услуге, оверену од стране пословне банке која је 
извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан  датуму на меничном 
овлашћењу, односно  датуму регистрације менице,  
- фотокопију ОП обрасца 
- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  
Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити 
регистрацију менице  или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења 
НБС)  
Кориснику услуге је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за 
отклањање недостатака у гарантном року у случају да Пружалац услуге не испуни своје 
уговорне обавезе у погледу гарантног рока. 
Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у 
тренутку извршења услуге по првој наруџбеници након потписаног Записника о извршеној 
услузи - без примедби. 

У случају сукцесивних извршења предмета набавке, Пружалац услуге има обавезу да 
продужава рок важности средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у 
гарантном року у складу са динамиком извршења и то најкасније 10 дана пре истека 
претходног, тако да буде обезбеђен гарантни рок за све извршене услуге које су предмет 
набавке. 
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року,  
Кориснику услуге има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро 
извршење посла. 
 
УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ 
 
Члан 11.  
 
Уколико Пружалац услуге у уговореном року  не изврши услугу  из члана 1. овог оквирног 
споразума, Наручилац има право да наплати уговорну казну и то 0,1 % од вредности 
појединачне наруџбенице за сваки дан закашњења, а највише у укупном износу од 10% 
вредности појединчне наруџбенице без ПДВ-а. 
У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и 
уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета оквирног 
споразума саопшти Извршиоцу да задржава право на уговорну казну и под условом да до 
закашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе. 
 
Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.   
 
У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, 
док се банкарска  гаранција за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 9. 
овог Оквирног споразума.  
 
ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА НА РАДУ  И  ОДГОВОРНОСТ  
 
Члан 12. 
 
Пружалац услуге је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог Оквирног 
споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о 
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безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Пружалац услуге је дужан да поштује 
и акте које донесе Корисник услуге, односно Уговорне стране закључе из области 
безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог Оквирног 
споразума. 

Пружалац услуге је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, 
које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог Оквирног споразума, 
технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили 
запослени код Пружаоца услуге, трећа лица и имовина. 

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Корисник услуге 
може раскинути овај оквирни споразум. 

Члан 13. 
 
Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду 
дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог 
Оквирног споразума. 

Члан 14. 
 
Пружалац услуге је дужан да Корисник  услуге и/или његовим запосленима надокнади 
штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на 
раду од стране Пружалац услуге, односно његових запослених, као и других лица које 
ангажовао Корисник услуге, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног 
споразума. 

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала 
услед смрти или повреде запосленог код Корисника услуге, штета настала на имовини 
Корисник услуге, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Корисник услуге ради 
отклањања последица настале штете. 

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности 
за штете причињене трећим лицима. 

Члан 15. 
 
Пружилац услуге је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту 
уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало 
лице одређено, у складу са прописима, од стране Корисник услуге да спроводи контролу 
примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе 
у вези са повредом безбедности и здравља на раду. 

Корисник услуге нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања 
послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење 
послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са 
прописима, од стране Корисник услуге за спровођење контроле примене превентивних 
мера за безбедан и здрав рад. 

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Члан 16. 
 
Овај оквирни споразум се сматра закљученим, под одложним условом, када га потпишу 
законски заступници уговорних страна, а ступа на правну снагу када Пружалац услуге 
испуни одложни услов и у уговореном року достави средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла. 
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Овај Оквирни споразум се закључује на одређено време, почев од дана закључења овог 
Оквирног споразума до утрошка укупних средстава из члана 2. овог Оквирног споразума, а 
најкасније 24  месеци од дана закључења овог оквирног споразума. 
 
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Члан 17. 
 
Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног 
споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских 
прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више 
силе. 
Сваку измену оквирног споразума до које дође у току трајања оквирног споразума, 
уговорне стране ће дефинисати закључивањем Анекса оквирног споразума. 
 
ВИША СИЛА 
 
Члан 18. 
 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које 
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим  оквирним 
споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који 
су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од 
стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, 
пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима), императивне одлуке власти 
(забрана промета увоза и извоза) и сл. 
Уговорна страна погођена вишом силом, дужна је да у најкраћем року у писаној форми 
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 
доказе. 
 
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
Члан 19. 
 
 Свака од уговорних страна има право на раскид овог оквирног споразума, под условом да 
друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не 
испуњава обавезе из овог оквирног споразума, не поступи по примедбама из исте 
опомене. 
У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим 
путем обавештава другу уговорну страну да су се стекли услови за раскид овог оквирног 
споразума, услед чега сматра овај оквирни споразум раскинутим.  
 
ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
 
Члан 20. 
 
Наручилац услуге  у складу са својим интерним актима именује лица задужена за праћење 
реализације овог оквирног споразума и комуникацију са задуженим лицима Пружаоца 
услуге.  
 



ЈП "Електропривреда Србије " Београд                                       Конкурсна документација 
                                                                                                          Јавна набавка бр. 181-16                                                 

___________________________________________________________________________________
Страна 105 од 136 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Члан 21. 
 
Пружалац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 
промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника и да је документује на прописан 
начин. 
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама 
које могу утицати на реализацију овог  оквирног споразума. 
 
Члан 22. 
 
Уколико у току трајања обавеза из овог оквирног споразума дође до статусних промена 
код Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника. 
Након закључења и ступања на правну снагу овог оквирног споразума, наручилац може да 
дозволи, а пружалац је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних 
промена код корисника, у складу са Уговором о статусној промени. 
 
Члан 23. 
 
Пружалац је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у 
документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима и да их користи 
искључиво у вези са реализацијом овог оквирног споразума.  
Информације, подаци и документација које је корисник доставио пружаоцу у извршавању 
предмета овог оквирног споразума, пружаоц не може стављати на располагање трећим 
лицима без претходне писане сагласности  корисника.  
 
Члан 24. 
 
У случају неоснованог одустанка или неиспуњења оквирног споразума од стране једне 
уговорне стране, друга уговорна страна има право на раскид оквирног споразума и 
накнаду штете.  
За све што није регулисано овим оквирним споразумом, примењиваће се одредбе Закона 
о облигационим односима. 
Евентуалне спорове по овом оквирном споразуму уговорне стране ће настојати да реше 
на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се  надлежност суда  у Београду. 
 
Члан 25. 
 
Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка 
припадају пружаоцу, а 2 (два) кориснику услуге.  
 
 ЗА  КОРИСНИКА УСЛУГЕ                                          ЗА  ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ 
                                                                                                                       
______________________                                        ________________________  
  в.д. директора Бојан Атлагић,                                              
      мастер економиста 
 
 Напомена: Приложени модел оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља 
садржину Оквирног споразума који ће бити закључен са Изабраним понуђачем коме буде додељен Оквирни споразум о 
јавној набавци.  
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ПРИЛОГ 1. 
Партија 1. 

 

Прилог о безбедности и здрављу на раду 
 
 
1. Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ул. Масарикова 
бр.1-3, Београд, матични број 07005466, ПИБ 100001378, кога заступа в.д. директора Бојан 
Атлагић, мастер економиста (у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
2._________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ 
_______, Текући рачун _____ Банка________,кога заступа ___________________, 
______________(у даљем тексту: Извршилац услуге) 
 
док су чланови групе/подизвођачи: 
 
_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ 
_______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________. 
_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ 
_______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________. 
 
(у даљем тексту заједно: Уговорне стране) 
 
 Наручилац и Извршилац услуге сагласно констатују да су посебно посвећени 
реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који 
учествују у реализацији Оквирног споразума, као и свих других лица на чије здравље и 
безбедност могу да утичу послови који су предмет оквирног споразума, а у свему у складу 
са релевантним прописима Републике Србије. 
 
Наручилац посебно истиче и указује: 
 
1. Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и 
здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима 
Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка 
повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о 
безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних Наручиоца, који 
регулишу ову материју. 
 
2. Да Наручилац захтева од Извршиоца услуге да се приликом пружања услуга које су 
предмет  овог оквирног споразума, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у 
вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих 
других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у 
радној околини,ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и 
доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских 
прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу 
отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду 
или професионалних болести. 
 
3. Да Извршилац услуге прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става. 
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Предмет 
 
Тачка 1. 
 
Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извршиоца 
услуге, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извршења услуге 
којa je предмет оквирног споразума , а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем 
тексту:БЗР) 
 
Тачка 2. 
 
Извршилац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току 
припрема за извршење услуга који су предмет оквирног споразума,у току трајања истих, 
као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са 
Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици 
Србији из области БЗР И интерним актима Наручиоца.  
 
Тачка 3. 
 
Извршилац услуге је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене 
мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина , 
средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и 
обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица 
која ангажује за извршење услуга којe су предмет оквирног споразума, суседних објеката, 
пролазника или учесника у саобраћају. 
 
Тачка 4. 
 
Извршилац услуге је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом 
извршења услуге којa je предмет оквирног споразума  о обавезама из овог Прилога. 
 
Тачка 5. 
 
Извршилац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току 
припрема за извршења услуге  којa je предмет оквирног споразума, у току трајања истих, 
као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, 
интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, 
а посебно су дужни да се придржавају следећих правила: 
 
1. забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР; 
2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту 
на раду; 
3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад 
увек морају да буду испоштоване, 
4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек 
морају да буду испоштоване; 
5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама 
Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци; 
6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено 
фотографисање; 
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7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају. 
Тачка 6. 
 
Извршилац услуге је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и 
свих других лица која ангажује приликом извршења услуге којa je предмет оквирног 
споразума . 
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити 
исплатити накнаде/трошкове Извршилац услуге по питању повреда на раду, односно 
оштећења средстава за рад. 
 
Тачка 7. 
 
Извршилац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју 
има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у 
складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити 
опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извршења 
услуге којa je предмет оквирног споразума, а све у складу са законским прописима из 
области БЗР, односно интерним документима Наручиоца. 
 
Тачка 8. 
 
Извршилац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и 
испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која 
ће бити коришћена за извршења услуге којa je предмет оквирног споразума, у складу са 
законским прописима из области БЗР, као и о свим другим прописима и важећим 
стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца. 
Уколико Наручилац  утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или 
извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, 
уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено. 
 
Тачка 9. 
 
Извршилац услуге је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка 
извршења услуге достави: 
 
1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да 
их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога, 
2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење услуге и 
3. податке о лицу за безбедност и здравље на раду 
4. Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извршилац услуге је дужан да достави доказе 
о: 
5. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад, 
6. извршеним лекарским прегледима запослених, 
7. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и 
8. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду. 
 
 
Тачка 10. 
 
Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав 
рад приликом извршења услуге којa je предмет оквирног споразума. 
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Извршилац услуге је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране 
Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и 
здрав рад. 
Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље 
запослених и/или других лица која је наступила услед извршења оквирног споразума, 
наложи заустављање даљег извршења услуге док се не отклоне уочени недостаци и о 
томе одмах обавести Извршилац услуге и надлежну инспекцијску службу. 
Извршилац услуге се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове тачке. 
 
Тачка 11. 
 
Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације оквирног споразума  деле 
радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље 
запослених. 
Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир природу 
послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање 
ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају 
један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама 
за њихово отклањање. 
Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим споразумом. 
Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се лице за 
координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље 
свих запослених. 
 
Тачка 12. 
 
Извршилац услуге је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из 
области БЗР који су настали приликом извршења услуге којa je предмет оквирног 
споразума, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима. 
Извршилац услуге је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који 
је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извршења услуге којa je 
предмет оквирног споразума  и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди 
на раду. 
 
Тачка 13. 
 
Овај Прилог је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по три примерка 
задржавају Наручилац и Извршилац услуге. 
 
     За Наручиоца                                                                                    За Извршиоца                                                                
     Д И Р Е К Т О Р                                                                              Д И Р Е К Т О Р 
 
__________________                                                                         __________________ 
в.д. директора Бојан Атлагић, 
         мастер економиста 
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ПРИЛОГ 1. 

Партија 2. 

 

Прилог о безбедности и здрављу на раду 
 
 
1. Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ул. Масарикова 
бр.1-3, Београд, матични број 07005466, ПИБ 100001378, кога заступа в.д. директора Бојан 
Атлагић, мастер економиста (у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
2._________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ 
_______, Текући рачун _____ Банка________,кога заступа ___________________, 
______________(у даљем тексту: Извршилац услуге) 
 
док су чланови групе/подизвођачи: 
 
_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ 
_______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________. 
_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ 
_______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________. 
 
(у даљем тексту заједно: Уговорне стране) 
 
 Наручилац и Извршилац услуге сагласно констатују да су посебно посвећени 
реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који 
учествују у реализацији Оквирног споразума, као и свих других лица на чије здравље и 
безбедност могу да утичу послови који су предмет оквирног споразума, а у свему у складу 
са релевантним прописима Републике Србије. 
 
Наручилац посебно истиче и указује: 
 
1. Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и 
здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима 
Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка 
повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о 
безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних Наручиоца, који 
регулишу ову материју. 
 
2. Да Наручилац захтева од Извршиоца услуге да се приликом пружања услуга које су 
предмет  овог оквирног споразума, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у 
вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих 
других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у 
радној околини,ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и 
доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских 
прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу 
отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду 
или професионалних болести. 
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3. Да Извршилац услуге прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става. 
 
Предмет 
 
Тачка 1. 
 
Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извршиоца 
услуге, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извршења услуге 
којa je предмет оквирног споразума , а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем 
тексту:БЗР) 
 
Тачка 2. 
 
Извршилац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току 
припрема за извршење услуга који су предмет оквирног споразума,у току трајања истих, 
као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са 
Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици 
Србији из области БЗР И интерним актима Наручиоца.  
 
Тачка 3. 
 
Извршилац услуге је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене 
мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина , 
средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и 
обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица 
која ангажује за извршење услуга којe су предмет оквирног споразума, суседних објеката, 
пролазника или учесника у саобраћају. 
 
Тачка 4. 
 
Извршилац услуге је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом 
извршења услуге којa je предмет оквирног споразума  о обавезама из овог Прилога. 
 
Тачка 5. 
 
Извршилац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току 
припрема за извршења услуге  којa je предмет оквирног споразума, у току трајања истих, 
као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, 
интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, 
а посебно су дужни да се придржавају следећих правила: 
 
1. забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР; 
2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту 
на раду; 
3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад 
увек морају да буду испоштоване, 
4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек 
морају да буду испоштоване; 
5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама 
Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци; 



ЈП "Електропривреда Србије " Београд                                       Конкурсна документација 
                                                                                                          Јавна набавка бр. 181-16                                                 

___________________________________________________________________________________
Страна 112 од 136 

6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено 
фотографисање; 
7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају. 
Тачка 6. 
 
Извршилац услуге је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и 
свих других лица која ангажује приликом извршења услуге којa je предмет оквирног 
споразума . 
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити 
исплатити накнаде/трошкове Извршилац услуге по питању повреда на раду, односно 
оштећења средстава за рад. 
 
Тачка 7. 
 
Извршилац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју 
има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у 
складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити 
опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извршења 
услуге којa je предмет оквирног споразума, а све у складу са законским прописима из 
области БЗР, односно интерним документима Наручиоца. 
 
Тачка 8. 
 
Извршилац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и 
испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која 
ће бити коришћена за извршења услуге којa je предмет оквирног споразума, у складу са 
законским прописима из области БЗР, као и о свим другим прописима и важећим 
стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца. 
Уколико Наручилац  утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или 
извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, 
уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено. 
 
Тачка 9. 
 
Извршилац услуге је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка 
извршења услуге достави: 
 
1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да 
их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога, 
2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење услуге и 
3. податке о лицу за безбедност и здравље на раду 
4. Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извршилац услуге је дужан да достави доказе 
о: 
5. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад, 
6. извршеним лекарским прегледима запослених, 
7. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и 
8. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду. 
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Тачка 10. 
 
Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав 
рад приликом извршења услуге којa je предмет оквирног споразума. 
 
Извршилац услуге је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране 
Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и 
здрав рад. 
Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље 
запослених и/или других лица која је наступила услед извршења оквирног споразума, 
наложи заустављање даљег извршења услуге док се не отклоне уочени недостаци и о 
томе одмах обавести Извршилац услуге и надлежну инспекцијску службу. 
Извршилац услуге се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове тачке. 
 
Тачка 11. 
 
Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације оквирног споразума  деле 
радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље 
запослених. 
Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир природу 
послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање 
ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају 
један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама 
за њихово отклањање. 
Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим споразумом. 
Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се лице за 
координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље 
свих запослених. 
 
Тачка 12. 
 
Извршилац услуге је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из 
области БЗР који су настали приликом извршења услуге којa je предмет оквирног 
споразума, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима. 
Извршилац услуге је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који 
је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извршења услуге којa je 
предмет оквирног споразума  и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди 
на раду. 
 
Тачка 13. 
 
Овај Прилог је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по три примерка 
задржавају Наручилац и Извршилац услуге. 
 
     За Наручиоца                                                                                    За Извршиоца                                                                
     Д И Р Е К Т О Р                                                                              Д И Р Е К Т О Р 
 
__________________                                                                         __________________ 
в.д. директора Бојан Атлагић, 
         мастер економиста 
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ПРИЛОГ 1. 

Партија 3. 

 

Прилог о безбедности и здрављу на раду 
 
 
1. Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ул. Масарикова 
бр.1-3, Београд, матични број 07005466, ПИБ 100001378, кога заступа в.д. директора Бојан 
Атлагић, мастер економиста (у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
2._________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ 
_______, Текући рачун _____ Банка________,кога заступа ___________________, 
______________(у даљем тексту: Извршилац услуге) 
 
док су чланови групе/подизвођачи: 
 
_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ 
_______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________. 
_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ 
_______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________. 
 
(у даљем тексту заједно: Уговорне стране) 
 
 Наручилац и Извршилац услуге сагласно констатују да су посебно посвећени 
реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који 
учествују у реализацији Оквирног споразума, као и свих других лица на чије здравље и 
безбедност могу да утичу послови који су предмет оквирног споразума, а у свему у складу 
са релевантним прописима Републике Србије. 
 
Наручилац посебно истиче и указује: 
 
1. Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и 
здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима 
Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка 
повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о 
безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних Наручиоца, који 
регулишу ову материју. 
 
2. Да Наручилац захтева од Извршиоца услуге да се приликом пружања услуга које су 
предмет  овог оквирног споразума, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у 
вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих 
других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у 
радној околини,ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и 
доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских 
прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу 
отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду 
или професионалних болести. 
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3. Да Извршилац услуге прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става. 
 
Предмет 
 
Тачка 1. 
 
Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извршиоца 
услуге, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извршења услуге 
којa je предмет оквирног споразума , а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем 
тексту:БЗР) 
 
Тачка 2. 
 
Извршилац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току 
припрема за извршење услуга који су предмет оквирног споразума,у току трајања истих, 
као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са 
Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици 
Србији из области БЗР И интерним актима Наручиоца.  
 
Тачка 3. 
 
Извршилац услуге је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене 
мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина , 
средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и 
обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица 
која ангажује за извршење услуга којe су предмет оквирног споразума, суседних објеката, 
пролазника или учесника у саобраћају. 
 
Тачка 4. 
 
Извршилац услуге је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом 
извршења услуге којa je предмет оквирног споразума  о обавезама из овог Прилога. 
 
Тачка 5. 
 
Извршилац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току 
припрема за извршења услуге  којa je предмет оквирног споразума, у току трајања истих, 
као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, 
интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, 
а посебно су дужни да се придржавају следећих правила: 
 
1. забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР; 
2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту 
на раду; 
3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад 
увек морају да буду испоштоване, 
4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек 
морају да буду испоштоване; 
5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама 
Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци; 
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6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено 
фотографисање; 
7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају. 
Тачка 6. 
 
Извршилац услуге је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и 
свих других лица која ангажује приликом извршења услуге којa je предмет оквирног 
споразума . 
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити 
исплатити накнаде/трошкове Извршилац услуге по питању повреда на раду, односно 
оштећења средстава за рад. 
 
Тачка 7. 
 
Извршилац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју 
има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у 
складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити 
опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извршења 
услуге којa je предмет оквирног споразума, а све у складу са законским прописима из 
области БЗР, односно интерним документима Наручиоца. 
 
Тачка 8. 
 
Извршилац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и 
испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која 
ће бити коришћена за извршења услуге којa je предмет оквирног споразума, у складу са 
законским прописима из области БЗР, као и о свим другим прописима и важећим 
стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца. 
Уколико Наручилац  утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или 
извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, 
уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено. 
 
Тачка 9. 
 
Извршилац услуге је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка 
извршења услуге достави: 
 
1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да 
их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога, 
2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење услуге и 
3. податке о лицу за безбедност и здравље на раду 
4. Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извршилац услуге је дужан да достави доказе 
о: 
5. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад, 
6. извршеним лекарским прегледима запослених, 
7. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и 
8. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду. 
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Тачка 10. 
 
Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав 
рад приликом извршења услуге којa je предмет оквирног споразума. 
 
Извршилац услуге је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране 
Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и 
здрав рад. 
Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље 
запослених и/или других лица која је наступила услед извршења оквирног споразума, 
наложи заустављање даљег извршења услуге док се не отклоне уочени недостаци и о 
томе одмах обавести Извршилац услуге и надлежну инспекцијску службу. 
Извршилац услуге се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове тачке. 
 
Тачка 11. 
 
Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације оквирног споразума  деле 
радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље 
запослених. 
Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир природу 
послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање 
ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају 
један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама 
за њихово отклањање. 
Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим споразумом. 
Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се лице за 
координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље 
свих запослених. 
 
Тачка 12. 
 
Извршилац услуге је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из 
области БЗР који су настали приликом извршења услуге којa je предмет оквирног 
споразума, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима. 
Извршилац услуге је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који 
је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извршења услуге којa je 
предмет оквирног споразума  и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди 
на раду. 
 
Тачка 13. 
 
Овај Прилог је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по три примерка 
задржавају Наручилац и Извршилац услуге. 
 
     За Наручиоца                                                                                    За Извршиоца                                                                
     Д И Р Е К Т О Р                                                                              Д И Р Е К Т О Р 
 
__________________                                                                         __________________ 
в.д. директора Бојан Атлагић, 
         мастер економиста 
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OБАЗАЦ БР. 4 
Партија бр.1 

  

 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 
и 68/15) ,члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања 
испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач ______________________ из 
___________________ ул. _____________ бр.___________________ даје 
 
 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду 
број:_____________ за јавну набавку услуге: Одржавање ИКТ-  Услуге одржавања Storage 
опреме са испоруком и уградњом резервних делова ЈН бр. 181-16 Партија 1 Наручиоца 
Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд Тело за централизоване јавне 
набавке по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца дана 20.03.2017. године и Порталу службених гласила 
Републике Србије и базе прописа, поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 
 

У супротном упознат је  да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), Оквирни споразум о јавној 
набавци бити ништаван. 
 
 

 

           Датум                  Понуђач 
 
________________                        М.П.                             ______________________ 

                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ БР. 4 
Партија бр.2 

  

 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 
и 68/15) ,члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања 
испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач ______________________ из 
___________________ ул. _____________ бр.___________________ даје 
 
 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду 
број:_____________ за јавну набавку услуге: Одржавање ИКТ-  Услуга одржавања 
серверске опреме са испоруком и уградњом резервних делова - Партија 2 ЈН бр. 181-16, 
Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд Тело за централизоване 
јавне набавке по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца дана 20.03.2017. године и Порталу службених гласила 
Републике Србије и базе прописа, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
У супротном упознат је  да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), Оквирни споразум о јавној 
набавци бити ништаван. 

 

           Датум                  Понуђач 
 
________________                        М.П.                             ______________________ 

                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ БР. 4 
Партија бр.3 

  

 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 
и 68/15) ,члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања 
испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач ______________________ из 
___________________ ул. _____________ бр.___________________ даје 
 
 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду 
број:_____________ за јавну набавку услуге: Одржавање ИКТ-  Услуга одржавања 
опреме за безпрекидно напајање и климатизацију са испоруком и уградњом резервних 
делова - Партија 3 ЈН бр. 181-16, Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ 
Београд Тело за централизоване јавне набавке по Позиву за подношење понуда 
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 20.03.2017. 
године и Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
У супротном упознат је  да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), Оквирни споразум о јавној 
набавци бити ништаван. 

 

           Датум                  Понуђач 
 
________________                        М.П.                             ______________________ 

                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

. 
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ОБРАЗАЦ БР. 5 
Партија бр.1 

 
Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 

 
 
 
 
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем 
 

И З Ј А В У 
 

 

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  
број: .......................... за јавну набавку услуге: Одржавање ИКТ-  Услуге одржавања Storage 
опреме са испоруком и уградњом резервних делова ЈН бр. 181-16-Партија 1 поштовали 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења Понуде. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
          Датум                  Понуђач 
 
________________                        М.П.                             ______________________ 

                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена 
печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребан број примерака. 
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ОБРАЗАЦ БР. 5 
Партија бр.2 

 
Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 

 
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем 
 

И З Ј А В У 
 

 

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  
број: .......................... за јавну набавку услуге: Услуга одржавања серверске опреме са 
испоруком и уградњом резервних делова  - Партија 2 ЈН бр. 181-16, поштовали обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења Понуде. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
          Датум                  Понуђач 
 
________________                        М.П.                             ______________________ 

                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена 
печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребan број примерака. 

 

 

 

 
 



ЈП "Електропривреда Србије " Београд                                       Конкурсна документација 
                                                                                                          Јавна набавка бр. 181-16                                                 

___________________________________________________________________________________
Страна 123 од 136 

ОБРАЗАЦ БР. 5 
Партија бр.3 

 
Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 

 
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем 
 

И З Ј А В У 
 

 

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  
број: .......................... за јавну набавку услуге: Услуга одржавања опреме за безпрекидно 
напајање и климатизацију са испоруком и уградњом резервних делова - Партија 3 ЈН бр. 
181-16, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
          Датум                  Понуђач 
 
________________                        М.П.                             ______________________ 

                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена 
печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребan број примерака. 
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ОБРАЗАЦ 6. 

Партија бр. 1 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу  
 
                                      ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо 
кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком ЈН бр. 181-16 
Одржавање ИКТ-  Услуге одржавања Storage опреме са испоруком и уградњом резервних 
делова -Партија 1 односно да смо у могућности да ангажујемо (по основу радног односа 
или неког другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 
Закона о раду) следећа лица која ће бити ангажована ради извршења оквирног споразума: 
 
  

Захтевани кадровски капацитет 
 

Име и презиме 
запосленог 

Врста и степен стручне 
спреме 

1.  
 

  

  
      2. 

   

 
      3. 

   

 
      4. 

   

 
 

Датум:  Понуђач: 
 М.П.  
   
   

 
Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава 
један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који 
начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана 
од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребнан број примерака. 
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ОБРАЗАЦ 6. 

Партија бр. 2 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу  
 
                                      ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо 
кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком ЈН бр. 181-16 
Одржавање ИКТ-  Услуге одржавања Услуга одржавања серверске опреме са испоруком и 
уградњом резервних делова - Партија 2 односно да смо у могућности да ангажујемо (по 
основу радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног односа, 
предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду) следећа лица која ће бити ангажована 
ради извршења оквирног споразума: 
 
  

Захтевани кадровски капацитет 
 

Име и презиме 
запосленог 

Врста и степен стручне 
спреме 

1.  
 

  

  
      2. 

   

 
 
  

Захтевани кадровски капацитет 
 

Име и презиме 
запосленог 

Врста и степен стручне 
спреме 

1.  
 

  

  
      2. 

   

 
 
 
  

Захтевани кадровски капацитет 
 

Име и презиме 
запосленог 

Врста и степен стручне 
спреме 

1.  
 

  

  
      2. 

   

 
 

Датум:  Понуђач: 
 М.П.  
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Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава 
један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који 
начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана 
од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребан број примерка. 
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ОБРАЗАЦ 6. 

Партија бр. 3 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу  
 
                                      ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо 
кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком ЈН бр. 181-16 
Одржавање ИКТ-  Услуга одржавања опреме за безпрекидно напајање и климатизацију са 
испоруком и уградњом резервних делова  - Партија 3 односно да смо у могућности да 
ангажујемо (по основу радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног 
односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду) следећа лица која ће бити 
ангажована ради извршења оквирног споразума: 
 
  

Захтевани кадровски капацитет 
 

Име и презиме 
запосленог 

Врста и степен стручне 
спреме 

1.  
 

  

  
      2. 

   

 
  

Захтевани кадровски капацитет 
 

Име и презиме 
запосленог 

Врста и степен стручне 
спреме 

1.  
 

  

  
      2. 

   

 
  

Захтевани кадровски капацитет 
 

Име и презиме 
запосленог 

Врста и степен стручне 
спреме 

1.  
 

  

  
      2. 

   

 
 

Датум:  Понуђач: 
 М.П.  
   
   

Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или више 
чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава 
тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребан број примерака. 
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ОБРАЗАЦ БР. 7 
Партија бр.1 

   

 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуге: Одржавање ИКТ-  Услуге одржавања Storage опреме са 
испоруком и уградњом резервних делова ЈН бр. 181-16-Партија 1 
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем  
 

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
__________ динара без ПДВ 

трошкови прибављања средстава 
обезбеђења 

 
__________ динара без ПДВ 

Укупни трошкови без ПДВ 
 
__________ динара 

ПДВ  
__________ динара 

 
Укупни  трошкови са ПДВ 

 
__________ динара 

 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на 
страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)                                 
 
 

          Датум                  Понуђач 
 
________________                        М.П.                             ______________________ 

                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
 
Напомена: 
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и 
који траже да му их наручилац надокнади 

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12) 

Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади 
трошкове 
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ОБРАЗАЦ БР. 7 
Партија бр.2 

   

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуге: Одржавање ИКТ-  Услуга одржавања серверске опреме са 
испоруком и уградњом резервних делова  - Партија 2 ЈН бр. 181-16 
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем  
 

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
__________ динара без ПДВ 

трошкови прибављања средстава 
обезбеђења 

 
__________ динара без ПДВ 

Укупни трошкови без ПДВ 
 
__________ динара 

ПДВ  
__________ динара 

 
Укупни  трошкови са ПДВ 

 
__________ динара 

 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на 
страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)                                 
 
 

          Датум                  Понуђач 
 
________________                        М.П.                             ______________________ 

                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
 
Напомена: 
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и 
који траже да му их наручилац надокнади 

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12) 

Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади 
трошкове 
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ОБРАЗАЦ БР. 7 
Партија бр.3 

   

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуге: Одржавање ИКТ-  Услуга одржавања опреме за безпрекидно 
напајање и климатизацију са испоруком и уградњом резервних делова  - Партија 3 ЈН бр. 
181-16 
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем  
 

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
__________ динара без ПДВ 

трошкови прибављања средстава 
обезбеђења 

 
__________ динара без ПДВ 

Укупни трошкови без ПДВ  
__________ динара 

ПДВ  
__________ динара 

 
Укупни  трошкови са ПДВ 

 
__________ динара 

 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на 
страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)                                 
 
 

          Датум                  Понуђач 
 
________________                        М.П.                             ______________________ 

                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
 
Напомена: 
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и 
који траже да му их наручилац надокнади 

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12) 

Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади 
трошкове 
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ОБРАЗАЦ 8. 

Партија бр. 3 
СПИСАК  УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

  
Референтни 
наручилац 
односно 

корисник услуга 

 
Лице за 

контакт и број 
телефона 

 
Број и датум 
закључења 
уговора 

 
Датум 

реализације 
уговора 

 

 
Вредност 

извршених услуга 
без ПДВ 
Дин 

 
1. 

 
 
 

    

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 
 

     

 
7. 
 
 

     

 
8. 
 

     

 Укупна 
вредност 
извршених 
услуга без 
ПДВ 
      

 

 
Датум:  Понуђач: 

 М.П.  
   
   

Напомена:  
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла 
испред групе понуђача. 
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребан број примерака. 
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. 
тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну 
референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона 
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ОБРАЗАЦ 9. 

Партија бр. 3 
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

 
Наручилац односно корисник предметних услуга:  
                                                  
__________________________________________________________________ 

(назив и седиште наручиоца) 
Лице за контакт:      
___________________________________________________________________ 

(име, презиме,  контакт телефон) 
Овим путем потврђујем да је 
__________________________________________________________________ 

(навести назив седиште  понуђача) 
за наше потребе извршио:  
__________________________________________________________________ 
                                                  (навести врсту извршених услуга )  
у уговореном року, обиму и квалитету и да у гарантном року није било рекламација на 
исте. 
 

Датум:  Наручилац/корисник услуга: 
 М.П.  
   
   

 
НАПОМЕНА: 
 
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребан број примерака. 
 
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по 
члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података 
у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона 
 

 

 

 

 

 

Датум  
закључења 
уговора 

Датум 
реализације 
уговора 

Вредност уговора 
без ПДВ 

Вредност извршених 
услуга без ПДВ 

Дин 
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ОБРАЗАЦ  10. 

Партија бр.  3 
 
 

ИЗЈАВА О АУТОРИЗАЦИЈИ ПОНУДЕ 
 
 

1. У својству Произвођача (предмет набавке) 
 
Назив произвођача:_____________________________________________  
 
Адреса и место произвођача:_____________________________________  
 
Држава произвођача:____________________________________________  
 
 
изјављујем да у потпупости овлашћен да понуди:  
 
Назив понуђача: _______________________________________________  
 
Адреса и место понуђача: _______________________________________  
 
Држава понуђача: ______________________________________________, 
 
који је поднео понуду за јавну набавку бр. (број набавке) – (назив набавке), наручиоца ЈП 
„Електропривреда Србије“Београд 
 

2. Сагласан сам да за све (назив предметног добра) марке/ типа :  
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

(уписати марку/ тип понуђених добара) 
 
 
 

Датум:  Произвођач: 
 М.П.  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 



ЈП "Електропривреда Србије " Београд                                       Конкурсна документација 
                                                                                                          Јавна набавка бр. 181-16                                                 

___________________________________________________________________________________
Страна 134 од 136 

ПРИЛОГ  2. 
Партија 1. 

 
 

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) 
саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :  
 

                                 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОДАТАК О  НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

1. Члану групе који ће бити 
носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред 
наручиоцем; 

 

2. Oпис послова сваког од 
понуђача из групе понуђача у 
извршењу оквирног споразума: 
 
 
 

 

3.Друго: 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потпис одговорног лица члана групе понуђача: 
______________________ 
                                       м.п. 
Потпис одговорног лица члана групе понуђача: 
______________________ 
                                       м.п. 
        Датум:                                                                                                       

___________             
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ПРИЛОГ  2. 
Партија 2. 

 
СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 
На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) 
саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :  
 

                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДАТАК О  НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

1. Члану групе који ће бити 
носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред 
наручиоцем; 

 

2. Oпис послова сваког од 
понуђача из групе понуђача у 
извршењу оквирног споразума: 
 
 
 

 

3.Друго: 
 
 
 
 
 

 



ЈП "Електропривреда Србије " Београд                                       Конкурсна документација 
                                                                                                          Јавна набавка бр. 181-16                                                 

___________________________________________________________________________________
Страна 136 од 136 

ПРИЛОГ  2. 
Партија 3. 

 
СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 
На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) 
саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :  
 

                                 
 

 
 

 

 

 

 

 

ПОДАТАК О  НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

1. Члану групе који ће бити 
носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред 
наручиоцем; 

 

2. Oпис послова сваког од 
понуђача из групе понуђача у 
извршењу оквирног споразума: 
 
 
 

 

3.Друго: 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потпис одговорног лица члана групе понуђача: 
______________________ 
                                       м.п. 
Потпис одговорног лица члана групе понуђача: 
______________________ 
                                       м.п. 
        Датум:                                                                                                       

___________             


