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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Република Србија

Програм за реконструкцију 15 малих хидроелектрана

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд

ЛОТ 5 – Изградња две нове мале хидроелектране у Србији

МХЕ Ћелије и МХЕ Ровни

Овај Позив за подношење понуда прати Опште обавештење о набавкама које је објављено
на интенет страници EBRD, Procurement Notices (www.ebrd.com) 09.05.2011. године и
ажурирано 31.08.2016. године.
Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд, (ЈП ЕПС, Наручилац) је добило зајам
од Европске банке за обнову и развој (Банка) на основу трошкова за изградњу 2 нове мале
хидроелектране (МХЕ) у месту Ћелије (у близини Крушевца) и месту Ровни (у близини
Ваљева).
Наручилац сада упућује позив за подношење запечаћених понуда извођача за наредни уговор
који ће се финансирати из дела средстава зајма – Изградња две нове мале хидроелектране
у Србији: МХЕ Ћелије и МХЕ Ровни (ЛОТ 5). Поред радова на градњи, обим посла обухвата
испоруку електро и машинске опреме (укључујући турбине) и њихову уградњу и монтажу.
Детаљни описи радова за изградњу нових МХЕ дати су у Конкурсној документацији.
Очекивано потписивање уговора је у 3. кварталу 2018. године као и реализација уговора у
трајању од 62 седмице.
Конкурсни поступак за уговоре финансиране из средстава зајма Банке је отворен за компаније
из свих земаља.
Минимални квалификациони критеријуми за све понуђаче су следећи:

 Успешно искуство у извођењу или управљању радовима на реализацији најмање 3 уговора
за извођење радова на изградњи, реконструкцији или рехабилитацији хидроелектрана у
последњих 5 година (2013-2017), при чему еквивалентна вредност сваког од уговора није
мања од 3.000.000 (тримилиона) евра

 Успешно искуство као извођач на изградњи или реконструкцији хидроелектрана
упоредивих са планираним у оквиру овог уговора. Број изграђених или реконструисаних
хидроелектрана инсталисане снаге 1,5 MW или веће у последњих 5 година не може да
буде мањи од 3 или број изграђених или реконструисаних хидроелектрана инсталисане
снаге 1 MW или веће у последњих 5 година не може да буде мањи од 5



 Добар финансијски положај понуђача у протеклих пет година. Просечан годишњи промет у
протеклих 5 (пет) година (2013-2017) у износу најмање еквивалентном износу од 7.500.000
(седаммилионапетстохиљада) евра.

 Да има приступ или да располаже ликвидним средствима, непокретностима без дуговања,
кредитним линијама, и осталим финансијским средствима довољним за омогућавање
несметане динамике прилива за време трајања уговорног периода од 3 месеца,
процењеног еквивалентног износа не мањег од 800.000 (осамстохиљада) евра и захтевима
укупне динамике прилива за овај уговор, узимајући у обзир обавезе понуђача према другим
уговорима.

 Да има приступ или да располаже машинама и опремом као и квалификованим лицима за
благовремено и успешно извођење радова као што је одређено Конкурсном
документацијом

 Понуђач (или члан конзорцијума или подизвођач) морају да поседују важеће
професионалне лиценце за извођње радова бр. И010Г1 и бр. И010Г3 издате од стране
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије или да
докажу да ће Понуђач (или члан конзорцијума или подизвођач) прибавити наведене
лиценце у време доделе уговора. Понуђач ће обезбедити документ којим ће доказати да је
поднео захтев за прибављање лиценци до 30 дана након дана отварања понуда. Понуђач
може наћи информација о начину прибављања захтеваних лиценци на интенет страници:
http://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/pravilnik-o-nacinu-postupku-i-sadrzini-podataka-za-
utvrdivanje-ispunjenosti-uslova-za . Документ који прописује начин прибављања лиценци је:
“Правилник о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова
за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката“

 Остали квалификациони критеријуми одређени Конкурсном документацијом.

Конкурсна документација на енглеском језику се може преузети са доле наведене адресе по
уплати неповратног износа од 400 (четиристотине) евра:

SWIFT: BACXRSBG

Beneficiary: ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD

Beneficiary bank: Unicredit bank Serbia JSC

IBAN: RS35170000030048233311

Intermediary: UNCRITMM

UniCredit SPA Milano

Навести: уплата за куповину конкурсне документације – ЛОТ 5 - изградња 2 нове МХЕ у
Србији: МХЕ Ћелије и МХЕ Ровни

За понуђаче из Републике Србије, Конкурсна документација на енглеском језику се може
преузети са доле наведене адресе по уплати неповратног износа од 47.000 динара, на рачун
ЈП ЕПС бр. 160-700-13 код Banca Intesa ad, Београд.
Сви трошкови банкарских трансфера су на терет понуђача.
По пријему одговарајућег доказа о уплати неповратног износа, документација ће, на
електронском медијуму (CD or DVD), одмах бити послата поштом, али одговорност се не
преузима за евентуални губитак или касну доставу документације. Додатно, по захтеву,
документација може да буде послата електронским путем након достављања од стране
потенцијалног понуђача одговарајућег доказа о уплати неповратног износа.
Све понуде морају да буду припремљене на Енглеском језику и морају да садрже Гаранцију
понуде деноминиране у еврима у износу од 100.000 (стохиљада) евра или у противвредности
у динарима.
Понуде се достављају на Писарницу Електропривреде Србије на адресу Балканска 13,
11000 Београд, Србија до 02. јула 2018.г. до 12,00 сати или пре, када ће бити отворене у
присуству представника понуђача који желе да присуствују поступку отварања понуда.



Понуде морају да буду припремљене на енглеском језику.
Увид у списак потенцијалних понуђача који су купили Конкурсну документацију може се
остварити на адреси наведеној испод.
Правила набавки која се примењују су: the Bank’s Procurement Policies and Rules (PP&R) која
се налазе на адреси: http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-
and-rules.html
Потенцијални понуђачи могу добити додатне информације, прегледати и преузети конкурсну
документацију на следећој адреси:
Дејан Вуксановић
Руководилац пројекта
Сектор за кључне инвестиционе пројекте
Јавно предузеће ’’Електропривреда Србије’’ Београд
Масарикова 1-3, Београд, Србија
Тел.: +381 11 3952 341
ел. пошта: dejan.vuksanovic@eps.rs
Контакт особе:
Владимир Ткалац, ел. пошта: vladimir.tkalac@eps.rs
Младен Робајчевић, ел. пошта: mladen.robajcevic@eps.rs
Напомена: Потенцијални понуђачи требају да шаљу електронску пошту на све наведене
електронске адресе.


