НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Балканска 13, Београд

ДРУГА ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV
- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ –

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН/1000/0567/2018 (415/2018)

(заведено у ЈП ЕПС број 2.5.13.2.-Е0701-15730/2 -19 од 11.01.2019. године)
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На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ДРУГУ ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку бр. ЈН/1000/0567/2018 (415/2018)

1. Мења се поглавље 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (на
страни 9 до 15 од 83 конкурсне документације) у складу са додатним појашњењем
број 1 од 11.01.2019. године.

Измењено поглавље 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (на страни 9 до
15 од 83 конкурсне документације) се налазе у прилогу ове измене.
Измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници
Наручиоца.
Ова измена представља саставни део конкурсне документације за Јавну набавку бр.
ЈН/1000/0567/2018 (415/2018).

КОМИСИЈА ЗА ЈН/1000/0567/2018 (415/2018)
Доставити:
- Архиви
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ПРИЛОГ ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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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
4.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 ЗЈН
Бр.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИ/ДОКУМЕНТИ
Услов:

Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Докази:
- Ако је понуђач правно лице:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
4.1.1. Привредног суда.
- Ако је понуђач предузетник:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре или другог одговарајућег регистра;
Напомена:
- У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из
групе понуђача.
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ треба доставити и за
подизвођача. Ако је више подизвођача, доказе доставити за сваког од њих.
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Докази:
 АКО ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРАВНО ЛИЦЕ:
- За законског заступника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се
поднети према месту рођења и према месту пребивалишта.
- 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
4.1.2.
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-uverenja-zafizicka-lica.htm
- Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда), за кривична
дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре, 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 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.
 АКО ЈЕ ПОНУЂАЧ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК:
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Бр.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИ/ДОКУМЕНТИ
- 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.
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 (чл.
75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Докази за правно лице, предузетнике и физичка лица:
- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
- 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:
4.1.3. - Уколико локална (општиснка) 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 локланих органа/организација/установа
- Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа,
потребно је доставити уверење Агенције 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.
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 (чл.
75. ст. (2) Закона);
4.1.4. Доказ:
- Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (ОБРАЗАЦ-4)
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.
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4.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76 ЗЈН
Бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИ / ДОКУМЕНТИ
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Услов:
Понуђач располаже довољним пословним капацитетом ако:
1. у претходне 5 (пет) година, односно од 01.01.2013. године до дана објављивања позива
за подношење понуда, извршио услуге:
 ремонта трансформатора преносних односа 10/0.4 kV или 20/0.4 kV или 20(10)/0.4 kV,
у укупној вредности од најмање 70.000.000,00 динара без ПДВ-а;
 ремонта трансформатора преносних односа 35/х kV, у укупној вредности од најмање
80.000.000,00 динара без ПДВ-а;

Докази:
1. Попуњена референтна листа (ОБРАЗАЦ-5).
2. (ОБРАЗАЦ-6) потврда референтног инвеститора/наручиоца у складу са попуњеном
референтном листом,
4.2.1. 3. копија основног уговора/оквирног споразума о пружању референтних услуга и
коначан рачун који се доставља уз копију уговора
Напомене:
- Уговор/оквирни споразум може бити потписан и пре горе дефинисаног периода, али је за
наручиоца битно, при оцени понуда, да су услуге извршене у дефинисаном периоду, што
се може закључити из коначног рачуна који се доставља уз копију уговора;
- Ради смањења количине фотокопираног материјала, који се доставља уз понуду, копије
уговора о пружању услуга/радова могу се доставити и на ЦД-у. Препорука је да се
доставе у „*.pdf“ формату, класификовани и означени, у складу са редоследом ставки у
референтној листи (ОБРАЗАЦ-5);
- У случају да понуду подноси група Понуђача, доказ доставити за оног члана групе који
испуњава тражени услов (довољно је да један члан групе испуни тражени услов).
У случају да Понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за
подизвођача.
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Бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИ / ДОКУМЕНТИ
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Услови:
Под довољним кадровским капацитетом сматра се да Понуђач, на дан објављивања позива
за подношење понуда, има запослене извршиоце или има радно ангажоване извршиоце (по
основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202.
Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)) и то
минимум:
 Најмање 2 (два) дипломирана инжењера електротехнике са лиценцом 450 (Одговорни
извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона);
 12 (дванаест) монтера или техничара електро струке;
 најмање 1 (једно) лице одговорно за безбедност и здравље на раду, на неодређено или
одређено време, или Уговор са другим правним лицем које је регистровано за обављање
послова безбедности и здравља на раду;
Докази:
- Попуњен Образац о кадровском капацитету (ОБРАЗАЦ-7);
4.2.2. - За све кадрове, запослене код понуђача: Фотокопије пријаве - одјаве на обавезно
социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3-А) или
фотокопије радне књижице - свих попуњених страна, са уписаном врстом и степеном
стручне спреме) за наведене запослене раднике код понуђача који су наведени у обрасцу o
кадровском капацитету (ОБРАЗАЦ-7);
- За све кадрове, радно ангажоване по основу другог облика ангажовања: Фотокопија важећег
уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа);
- За тражене лиценциране инжењере: Фотокопије важећих личних лиценци, издате од
Инжењерске коморе Србије са потврдом о важењу;
- За лице одговорно за безбедност и здравље на раду: копија Уверења о положеном стручном
испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду,
издато од стране Министарства рада и социјалне политике или Уговор са другим правним
лицем (агенцијом) за обављање услуга из делатности послова безбедности и здравља на
раду и лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду, издату од надлежног
Министарства.
Напомене:
Достављени докази о ангажовању радника морају бити у складу са Законом о раду ("Сл.
гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Минимални услови:
1. Да понуђач располаже, на било који начин, (да је власник или да обезбеђује путем закупа
или лизинга) следећу опрему и транспортна средства:
 Одговарајућа хидраулична опрема за утовар/истовар ЕТ са темеља и утовар/истовару
ЕТ на специјално возило за транспорт;
 Прикључно возило – нископодна приколица носивости мин. носивости 25 тона;
 Радионички кран минималне носивости 25 тона;
 Цистерну за складиштење трансформаторског уља, минималног капацитета 8 тона;
 Вакуумску сушару за сушење намотаја ЕТ;
4.2.3.
 Акредитовану испитну станицу за испитивање трансформатора по стандарду SRPS
ISO/IEC 17025:2006;
 Акредитовану испитну станицу за хемијска, физичка и електрична испитивања
изолационих уља и папир по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006;
1. Одређивање пробојног напона и диелектричне чврстоће уља
SRPS EN
60156:2008
2. Одређивање релативне густине уља SRPS EN ISO 3675:2007
3. Детекција и одређивање специфичних адитива у минералним изолационим
уљима (DBPC) SRPS EN 60666 :2011
4. Одређивање неутрализационог броја SRPS EN 62021-1:2010 I
5. SRPS EN 62021-2:2010
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Бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИ / ДОКУМЕНТИ
6. Одређивање међуфазног напона уље - вода ASTM D971-99a (2004)
7. Одређивање фактора диелектричних губитака и специфичне електричне
отпорности
SRPS EN 60247:2008
8. Одређивање тачке паљења метода Пенски-Мартенс у затвореном суду2)
SRPS EN ISO 2719 :2008
9. Изолационе течности, уљем импрегнисани папир и пресборд - Одређивање
садржаја воде кулометријском Карл Фишер титрацијом
SRPS
EN
60814:2008
10. Одређивање садржаја деривата фурана растворених у уљу
SRPS EN
61198:2010
11. Одређивање садржаја гасова растворених у уљу и слободних гасова у
електричној опреми
SRPS EN 60567:2013
Докази:

1. За опрему и транспортна средства:
- Ако је у власништву понуђача: фотокопија уговора о стицању права својине или
фактура продавца са јасно назначеним позицијама захтеваних карактеристика или
извод из пописне листе са јасно означеним ставкама;
- Ако обезбеђује путем закупа/лизинга: Фотокопије уговора о лизингу/закупу или другим
правним основом коришћења;
- За опрему за утовар/истовар ЕТ: Стручни налаз овлашћене иституције о доказу
периодичне исправности/испитивању и фотографијом опреме у радном стању;
- За сва транспортна средства која подлежу периодичној регистрацији: Важеће очитане
саобраћајне дозволе, издате на територији Републике Србије, са копијом важеће
полисе осигурања;
- За акредитовану испитну станицу: Фотокопија сетификата о акредитовању испитне
станице и обима акредитације;
Напомена:
Наручилац задржава право да захтева од понуђача да, у току стручне оцене понуда,
додатно доставе и друге докуменате из којих се недвосмислено могу утврдити
карактеристике тражене опреме.
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове, биће
одбијена као неприхватљива.
4.3. Упутство како се доказује испуњеност услова
Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, 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.
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. У том
случају понуђач може, да у Изјави на свом меморандуму (која мора бити потписана и оверена), да
наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и
фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.
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
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- регистар понуђача: www.apr.gov.rs
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.
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.
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 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.
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.
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.
4.4. Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача
Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Услове у
вези са капацитетима из члана 76. Закона, Понуђач испуњава самостално без обзира на
ангажовање подизвођача, на основу достављених доказа у складу с oвим одељком конкурсне
документације.
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана
75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из
групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са oвим одељком конкурсне
документације.
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