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ШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ, НА АВЦИ

Назив
Наручиоца

и адреса

Јавно предузеће

Огранак
Трг

„Електропривреда ~Србије~`
Балканска 13, 11000

"Дринско — Лимске ХЕ"
Душана Јерковиfiа број 1, 3250

ХЕ "Бајина БашУа"

еоград

Бајина
Бајина

Београд,

Башта
Башта

Интернет
Наручиоца

страница www.eps.rs

Врста поступка Отворени поступак

Предмет јавне набавке ~~реви
Набавка РАДОВђ1:

ализација и АКЗ металних конструкција
ХЕ Бајина Башта"

у брани

Обликовање
набавке

јавне .Lвна набавка није обликована по партијама

Циљ поступка Закључење Уговора о јавној набавци

Контакт
• Жељко
•
• ГУилија

РисимовиТi, е-маил: zellko.risimovic@eps.rs
арко Николиfi, е-маил: zarko.n kolic ps.rs

Ћукиfi, е-маил: milija.djukic(a~epkrs

; 1I
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: "Ревитализација и АК3 металних конструкција у
брани ХЕ Бајина Башта"

➢ Назив из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправки
➢ Ознака из општег речника набавке: 50000000

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији
(поглавље 3. Конкурсне документације).
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З. ТЕ НИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
i

3.1 Вр та радова

РадовL
АКЗ и
постоје

јпостав
констр

fie оштеfiене конструкције и одвоз на складишни прос
bањен, ове конструкције према постојеfiим детаљима, који се
iкцију са ура~јеном АКЗ свих делова замењене констр

;трансп'орт и монтажа се врши ручно v уз помоfi лаких дизалица и л~

а

i који су планирани Јавном набавком број ЈН/2100/0027/2019 "Ревитализација и
еталних конструкција у брани ХЕ Бајина Башта" обу~Сватају демонтажу

гор ХЕ~, израда и
анкерују у бетонску
/кције. Унутрашњи
нчаника.

Разврстани су у:
: 1 о Припремни радови
11 Поклопци за заштиту елктро-каблова
111 Л5-Л4 - Леђобран на улазу у ламелу 4
1V Ограда око слапишта
V Л7-Л8 - Прелазни мост с леђобраном на коти +243,00
V1 Л7-Л8 - Ограда на пешачкој стази уз ламелу 8 на коти +243,00
V11 Л7-Л8 - Леђобран изнад степеништа уз ламелу 8
V111 АК3 Челичне конструкцiіје

3.2 Квалитет опис радова и начин
гаранције квалитета

провођења контроле и обезбеFјивања

ИзвоFјач радова се обавезује да води граfјевински дневник и граFјевинску књигу.
Нару илац Ti~e именовати Надзорни орган.
Изво ач радова је дужан да преко Надзорног органа обавести Наручиоца о завршетку

; угово ених радова, у виду захтева за примопредају изведених раiдова који уписује, а

i Надз рни орlган потврТјује у ГраТјевиском дневнику.
Прим предају изведених радова вриіи Надзорни одган. Надзорни дган је дужан да без

; одлаг ња, а; најкасније у року од 24 сата, по пријему обавештења изв~ши преглед
изведених рiадова и уколико констатује да су радови изведени у свему према овом
Уговору, приступа примопредаји и~ведених радова, о чему саLјињав Записник о
примQпредаји изведених радова и коначном обрачуну, који потписује.
Изво ач радова је дужан да своје ~ ктивности прилагоди договору са Наручиоцем за
план ране радове, без права надокнаде за евентуално посебно повеflање трошкова за
прек време ј  и рад.
Пријl-м изведених радова обухвата и предају комплетне пратеfiе документације -
атест-, извештаје о типским испитивањима, сертификата, декларација и сл.
Изво ач радова  је дужан да одмах~ а најкасније у року који Надзорни одган одреди
Запи~ ником, отклони све евентуалне констатоване недостатке и п имедбе..
Када ИзвоТј ~ ч радова отклони све евентуалне примедбе и недоста~ке у датим роковима,
Надз • рни одган Fie извршити поново пријем изведених радова и тQ констгтовати новим
Запи никомl Тек тада се сматра да је пријем изведених радова и вршен успешно и да
су из=едени радови примљени од стране Наручиоца односно да је извоfјење радова
прем. конкретној појединачној нару,јбеници - налоry за рад завр ено.
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3.3 Рок извођења радова

Рок почетка извођења радова

Почетак извоfјења предметних радова је одмах након обостраног потписивања Уговора
и увоFјења ИзвоТјача радова у посао од стране Наручиоца (максимално 20 календарских
дана од дана ступања Уговора на снаry).

Период извоfјења радова

Извођач радова се обавезује да предметне радове изврши у року од максимално 300
(три стотине) календарских дана од дана почетка извоfјења предметних радова.
Детаљан опис предметних радова дат је у предмеру и предрачуну радова који је
саставни део ове Конкурсне документације.

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Пре састављања понуде, пожељно је да ПонуТјач обиfје терен, да би се, детаљније,
упознао са местом извођења предметних радова и осталим елементима за
формирање реалних јединичних цена.
Наручилац Ће, свима који изврше обилазак, издати Потврду о извршеном
теренском обиласку места на коме ne се изводити радови, Прилог број 2, који fie
потписати лице Наручиоца које буде присуствовало обиласку, као доказ да је
Понуђач упознат са предметним радовима на лицу места, коју Понуђач доставља
уз Понуду.
Преглед се мора извршити са наведеним чланом комисије за техничка питања или
другим лицем које он овласти.

3.4 Место извођења радова

Место извоТјења радова за ЈН/2100/0027/2019 "Ревитализација и АК3 металних
конструкција у брани ХЕ Бајина Башта" је брана ХЕ „Бајина Башта".

3.5 Техничка оспособљеност ПонуFјач

А) Потребна кадровска оспособљеност Понуђача

Да би се радови на АКЗ заштити, конструкција ХЕ Бајина Башта, извели по захтевима
из Конкурсне документације, потенцијални ИзвоТјач радова мора имати, током радног
дана, на располагању, минимално:

1. 1 (један) дипломирани граfјевински инжењер са важеflом личном лиценцом
одговорног извоFјача радова (лиценца број 410);

2. 1 (један) дипломирани машински инжењер са важеFiом личном лиценцом
одговорног извођача радова (лиценца број 432);

3. 3 (три) електро заваривача са атестом за РЕЛ заваривање са уверењем за рад
на висини;

4. 5 (пет) бравара са уверењем за рад на висини;
5. 1 (jедно) лице са положеним испитом за БЗР.
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3.6 Га • антни рок

!Гарант и рок за предмет набавке је минимум 24 (двадесетчетири) месеца и почиње да
тече о' дана састављања Записника о примопредаји изведених ра~дова потписаног од
стране надзорног органа и овлашfiених представника Уговорних стр~ана.

Извођ ч радова је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у
року о два дана, одазове и у најкраТiем року отклони о свом трош~ ку све недостатке,

;који су настали због његовог пропуста и неквалитетног рада.
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4 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУF6ЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА

Ред'бр.

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

1.

Услов:
да је понуFјач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајуТiи
регистар;
! оказ:
- за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
иэвод из регистра надлежног Привредног суда
- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из одговарајуfiег регистра
Напомена:

■ У случају да понуду подноси група понуfјача, овај доказ доставити за
сваког члана групе понуfјача

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

2

Услов:
да понуFјач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуFјиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре

.! оказ:
- 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
потврfјује да понуТјач (правно лице) није осуfјиван 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/1t/articles/о-
visem-sud и/obavestenje-ke-za-pravna-1ica. html
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 домаFiег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврFјује да понуfјач
(правно лице) није осуFјиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
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,
Посебна
Уколи~ко
кривична
потребно
чијем
представништва

напомена
уверење Основног сyда
дела која су у надлежности
је поред уверења Основног

подручју је седиште
или огранка

не обухвата податке из казнене
редовног кривичног одељења
суда доставити и Уверење

домаТiег правног лица,
страног правног лица, којом се

евиденције

Вишег
односно

отврђ~iје

за
Вишег суда,

суда на
седиште

да понуђач
; (праві о лице) није осуђиван за кривична дела против п ивред и кривично

дело мита.
; -

Iпримања
за фiизичко лице и предузетника: Уверење из казнене е иденц је надлежне

полицијске управе Минwста~ства унутрашњих послова — захте за издавање
овог 'уверења може се поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта.
Напомена

■ У случају да понуду подноси
доказ и за правно лице

правно лице потребној
и за законског заступника

дост вити овај

■ У случају да правно ли%е има више законских засту ика, ове доказе
доставити за сваког од њих ~

■ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за
; сваког члана групе по%уђача

■ У случају да понуђач подноси
доставити и за свако 

понуду са подизвођаче
подизвођача

, ове доказе

• Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отв- рања понуда.
' Усло'в:

да је понуfјач измирио доспе е порезе, доприносе и друге ја=не да~бине у складу
са прописима Републике Срб~ије или стране државе када и а сед ште на њеној

: територији
! оказ:
- за правно лице, предузетнике и физичка лица:
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је изм рио доспеле
порезе и доприносе и
2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоупра=е (града, односно
општине) према месту седишта пореског обвезник. прав-іог лица и
предузетника, односно препјја пребивалишту физичког ица, да је измирио
обавезе по основу изворних гокалних јавних прихода

з. Напомена:
■ Уколико локална (општинска) управа јавних приход својојпотврди

наведе да се докази за одређене изворне локалне ја~ не приходе
прибављају и од другіiх локалних органа/организац 'а/уста~нова понуђач
је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихо' а приложи и
потврде тих остали локалних органа/организациј./устаі-ова

■ ; Уколико је понуђач у поступку приватизације, умес о горе наведена
; два доказа, потребно 'е доставити уверење Аген uje за
!' приватизацију да сеналази у поступку приват зације

■ ; У случају да понуду поdноси група понуђача, ове док, зе доставити за
сваког учесника из групв

■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођаче , ове доказе
доставити и за подизвођача
сваког од њих)

(ако је више подизвоfјача досгтавити за

Ови докази не могу бити ст рији од два месеца пре отварања понуда.
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4.

Услов:
да је понуFјач поштовао обавезе које произилазе из важеТiих 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
! оказ:
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. 3ЈН (Образац број
4.)
Напомена:

■ Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за
заступање понуђача и оверена печатом.

■ Уколико понуду подноси група понуfјача Изјава мора бити достављена
за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране
овлашfiеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.

■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се
доставља за понуfјача и сваког подизвођача. Изјава мора бити
попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за
заступање понуfјача/подизвођача и оверена печатом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

5

Пословни капацитет
Услов•
ПонуFјач располаже неопходним пословним капацитетом ако:

• је у последње 3 (три) године (рачунајуflи од •дана истека рока за
подношење понуда за предметну ЈН), закључио и реализовао уговоре
везане за радове на изградњи или реконструкцији или санацији или
доградњи металних конструкција на хидротехничким објектима у износу
минимално 24.000.000,00 динара без ПДВ;

Докази:

• Попуњен, потписан и оверен Образац број 5- Референтна листа
• Копије Потврда - Референци о добро изведеним радовима - попуњен,

потписан и оверен, од стране Наручиоца код кога су извоТјени радови,
Образац број 6, у потребном броју примерака (у зависности од тога
колико се Референци доставља). Уместо Обрасца број 6 могу се
доставипти Потерде - Референце на другом обрасцу anu је
потребно да садрже све тражене податке из Обрасца број 6.

• Уз Потврду доставити фотокопију уговора на који се потврда односи и
фотокопију окончане ситуације са предмером и предрачуном изведених
радова по тим уговорима.

Наручилац задржава право да сваку наведену референцу провери на лицу
места.
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а понуђача који не докаже да испуњава наведене о авезне и додатне
е из тачака 1 до б овог обрасца, биТiе одбијена као непри ватљriва.
ки подизвоfјач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4)
, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са
тетима из члана 76. Закона, понуТјач испуњава самостаіно без обзира на
вање подизвоТјача.

ки пон~rFјач из групе понуfјача која подноси заједничку понуд
из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује д
них у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана
е испуњавају заједно, на основу достављених доказа у скла
сне до~кументације.
зи о иlспуњености услова из чіана 77. Закона моry се доста

ма. Наручилац може пре до~ошења одлуке о додели уг
ча, чија је понуда на основу звештаја комисије за јавну н
ољнија да достави на увид оригинал или оверену копију

ЈП „Електропривреда Србије" Београд
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6.

Кадровски капацитет Понуђача:
Услов•
Понуfјач располаже довољним кадровским капацитетом — ко има запослених
или радно ангажованих (по осi-ову другог облика ангажовањ ван радног односа,
предвиFјеног члановима 197-202. Закона о раду) најмање 11 лица, и то:

1. 1 (један) дипломирани грађевински инжењер са важебом личном
лиценцом одговорног звоТјача радова (лиценца број 410);

2. 1 Uедан) дипломиранимашински инжењер са важећ•м личном лиценцом
; одговорног извоТјача радова (лиценца број 432);

3. 3 (три) електро заваривача са атестом за РЕЛ завар вање са уверењем
за рад на висини;

4.і 5 (пет) бравара са уверењем за рад на висини;
5. 1 (једно) лице са положеним испитом за Б3Р;

Доказ: 
1. Изјава понуfјача о довољном кадровском капацитету - попуњен, потписан

и оверен Образац бро, 7 из ове Конкурсне докуменације;
2. Фотокопија пријаве - оД~1'аве на обавезно социјално осиryрање издате од

надлежног Фонда ПИО (образац М(или МЗА), којом се потврFјује да су
запослени радници, н ведени у Обрасцу број 7, запослени код понуТјача
и фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми издате од овлашfiене
школске установе - за лица у радном односу код П9нуfјача;

3. Фотокопија важеfiег уговора о ангажовању и фо окопија дипломе о
стеченој стручној спреми издате од овлашfiене шк ; лске установе - за

4.

5.
б.

лица ангажована ван
За раднике под тачкои
или потврду издату од
За раднике под тачком

радногодноса;
„3" доставити валидан атесІІ за РЕЛ заваривање

овлашfiеног акредитационог тела;
и доставити уверења за рад на висини;

За радника под тачко'vn „5" доставити Уверење о положеном испиту за
обављање послова БЗР;

7. За дипломираног гра евинског и машинског инжењера, поред остале
документације, доставkіти важеfiу лиценцу одговорн г извоfјача радова и
потврду Инжењерске іоморе о важењу исте.

НАПОМЕНА: За дипломираног граТјевинског и машин ког инжењера није
потребно достављати диплому о стеченој стручној спр ми.

Пону
усло
1. Св,
Закон
капац
ангаж
2. Св
услов
навед
из гру
конку
3. Док
копиј
понуfј
најпо
доказ

мора да испуњава
стављањем доказа
6. Закона понуFјачи
у са о~им одељком

љати у неовереним
вора, з~ахтевати од
бавку оцењена као

свих или појединих
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Ако понуfјач у остављеном, примереном року који не може бити краfiи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац fie његову
понуду одбити као неприхватљиву.
4. Лице уписано у Регистар понуFјача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова за учешТiе у поступку јавне набавке, односно
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ
одреi7ен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуfјач
може, да у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у
Регистар понуFјача. Уз наведену Изјаву, понуFјач може да достави и фотокопију Решења
о упису понуТјача у Регистар понуi7ача.
На основу члана 79. став 5. Закона понуfјач није дужан да доставља следеfiе доказе
који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:
1) извод из регистра надлежног органа: .
- извод из регистра АПР: www.apr.qov.rs 
2) докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона
- регистар понуђача: www.apr.gov.rs 

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуfјач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са эаконом којим се ypeFjyje
електронски документ.
б. Ако понуfјач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуfјач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
7. Ако понуfјач 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 понуfјач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајуFiи доказ за
то, наручилац fie дозволити понуfјачу да накнадно достави тражена документа у
примереном року.
8. Ако се у држави у којој понуfјач има седиште не издају докази из члана 77. став 1.
Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношflу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе
9. ПонуFјач 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.
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5. КРИ ЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

та

Избор најповољније понуде fie се извршити применом критеријума , Најнижа понуfјена
цена".
Крите•ијум з~ оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснvва се а понуТјеној
цени к. о једином критеријуму.
У слу ају примене критеријума најниже понуFјене цене, а у ситјацији када постоје
понуд= домаТiег и страног понуFјача који изводе радове, наручи ац мо~а изабрати
понуд домаћег понуfјача под условом да његова понуђена цен није веfiа од 5% у
однос на најнижу понуђену цену страног понуТјача.

У пон ену цену страног понуђача урiачунавају се и царинске дажбv~не.
Дома и понуFјач је правно лице резидент у смислу закона којим Тј~е уре у~ је порез на
добит правних лица, односно физич о лице резидент у смислу зак ~ на којим се уре~јује
порез а доходак грађана. ~
Ако је подне Ia заједничка понуда, група понуfјача се сматра домаћі.ім понуfјачем ако је
сваки лан rpiyne понуТјача правно лиiде резидент у смислу закона ко им се уређује порез
на до.ит правних лица, односно физичко лице резидент у сми лу закона којим се
ypefjyj порез на доходак граFјана (л це из члана 86. става 6. ЗЈН).
Ако је поднета понуда са подизвођаt.јем, понуFјач се сматра домаћј,м понуРјачем, ако је
понуfј~ч и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се ypeFjyje
порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се
уређуј- порез на доходак граfјана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).
Пред ост дата за домаfiе понуfјаче и добра домаfiег порекла (чЛ н 86. став 1. до 4.
ЗЈН) поступцима јавних набавки у којима учествују понуfјачи из држава потписница
Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваfiе се
сходно одредбама тог споразума.
ПредF ост дата за домаflе понуђаче и добра домаfiег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН)
у пос пцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из ~држава потписница
Спор.зума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових
држа=а чланица, са једне стране, и Републике Србије.

5.1 Р

Уколи
изабр
Уколи
најпо

Извл
имају
Нару
предс
папир
угово о а.
НарУ,
доста

ервни критеријум

о две ли више понуда имају исту најнижу понуFјену цену, каb најповољнија биТiе
на понуда оног понуfјача који је који је дао дужи гарантни рок.

о ни после примене рез~рвног критеријума не буд моry е изабрати
ољнију понуду, најповољнија онуда биfiе изабрана путем ј вног жbеба.

чење путем јавног жреба Нару~ илац fie извршити јавно, у при~уству понуfјача који
исту најнижу понуFјену цену. На посебним папирима који су v~сте величине и боје
илац fie исписати називе п~нуђача, те папире ставити у кутију, одакле fie
дник Комисије извуТiи само је ан папир, а понуfјачу чији назив буде на извученом
6иfie ~ одељен уговор о јавној набавци, односно биТiе изабр~н Одлу~Сом о додели

~
илац Tie сачинити записник о спроведеном поступку јавн®г жре
ити свим Понуђачима који су учествовали у поступку.

а и исти fle
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6. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и
потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под
којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.
Понуfјач мора да испуњава све услове одреfјене Законом о јавним набавкама (у даљем
тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу
позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као
неприхватљива.

6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиflе поступак
јавне набавке на српском језику.
Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.
Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је
неки прилог (доказ или докуменТ) на страном језику, он мора бити преведен на српски
језик и оверен од стране овлашТiеног преводиоца, у супротном fie понуда бити одбијена
као неприхватљива.

6.2 Начин састављања и подношења понуде

ПонуFјач је обавезан да сачини понуду тако што Пону,ђач уписује тражене податке у
обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом
законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица
овлашfiеног од стране законског заступника уз доставу овлашfiења у понуди. Доставља
их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.
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 моry накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.
Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши
на свакој страни на којој има текста, исписивањем "1 од н;„2 од н" и тако све до „н од

с тим да „н" представља укупан број страна понуде.
Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју
бити оштеТiени, означени бројем (Банкарска гаранција), стављају се у посебну фолију,
а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора
залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити,
заштитили.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може
проверити да ли је эатворена, као и када, на адресу: Јавно предузеТiе „Електропривреда
Србије", Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1,
31250 Бајина Башта у затвореној коверти/кутији, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ" -„Понуда
за јавну набавку број ЈН/2100/0027/2019 — "Ревитализација и АКЗ металних
конструкција у брани ХЕ Бајина Башта ".

На полеfјини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуFјача, телефон и
факс понуТјача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуFјача, на полеђини коверте је потребно назначити
да се ради о групи понуfјача и навести називе и адресу свих чланова групе понуfјача.
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Уколи о понуfјачи подносе заједничку понуду, група понуFјача можs да се определи да
обрас е дате у конкурсној документацији потписују и печатом овејавају сви понуFјачи
из гру е понуfјача или група понуТјача може да одреди једног понуfјача из групе који fle
потпи •ивати : и печатом оверавати qбрасце дате у конкурсној до ументацији, изузев
образ ца који подразумевају давање изјава под материјал ом и кривичном
одговорношflу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуi7ача из
групе, онуfјача.
У слу ају да се понуfјачи определе да један понуfјач из групе п тписује и печатом
овера а обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефи исати споразумом којим се понуђачи из групе меfјусобно л према наручиоцу
обаве ују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагла•но чл. 81. Закона.
Уколи о је неопходно да понуfјач исправи грешке које је направио приликом
саста=љања понуде и попуњавања обраэаца из конкурсне документације, дужан је да

; поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде
и печ. понуFјача.

6. t Обавезна садржина понуде

Садр ину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о
услов- из чл. 75. и 76. Закона о јави~им набавкама, предвиђени чл
навед-ни у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози
потпи ани и печатом оверени) на начин предвиТјен следеflим ставо

• фбразац понуде
• фбразац структуре цене
• фбразац трошкова припреме п нуде, ако понуђач захтева на,

кладу са чл.88 Закона
• зјава о независној понуди
• зјава у складу са чланом 75. ав 2. Закона
• редство финансијског обезбе ења
• писакизведених радова
• отврда о референтним набавкама
• зјава понуFјача — кадровски к пацитет

брасци, изјаве и докази одре ене тачком 6.9 или 6.10 овог у
онуfјач подноси понуду са по извођачем или заједничку пс
онуfјача

• отписан и печатом оверен „Модел уговора" (пожељно је да буде по
• говор о чувању пословне тајне и поверљивих информација
• • іі окази о испуњености услова ~ клз чл. 76. Закона у с аду са чланом

дељком 4. конкурсне докумен~ације
• влашТiење за потписника (ако не потписује заступник)
• ; пораз,м о заједничком наступању (у случају подношења Зај дничкi
• ' рилог о безбедности и здравгоу на раду.

Наручилац F~e одбити као неприхватљиве све понуде које не и(
позив_ за подношење понуда и конкурсне документације.
Наручилац fie одбити као неприхватrриву понуду понуђача, за коју с
оцене понуда утврди да докази који оу саставни део понуде садрже

спуњености
77. Закона, који су

и изјаве (попуњени,
м ове тачке:

окнаду трошкова у

іутств- у случају да
нуду подноси група

пуњен)

77. Закона и

понуде)

пуњавају услове из

е у поступку стручне
неистините податке.
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6.4 Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за
подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који
су послате.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву,
сматраflе се неблаговременом, а Наручилац Fie по окончању поступка отварања понуда,
овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Комисија за јавне набавке fie благовремено поднете понуде јавно отворити дана
наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузеhа
„Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковиnа број 1, 31250 Бајина Башта, Канцеларија Наташе Поповиfl, број
153.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре
почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано
овлашfiење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуFјача,
заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог
заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашflеног од стране
законског заступника уз доставу овлашFiења у понуди.
Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у
складу са Законом.
Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашflени
представниц'и понуFјача, који преузимају примерак записника.
Наручилац fie у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда
поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуfјачима
који нису учествовали у поступку отварања понуда.

6.5 Начин подношења понуде
Понуfјач може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са
подизвоFјачем.
Понуfјач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвоfјач. У случају да понуFјач посryпи супротно
наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биТiе одбијена.
Понуfјач може бити члан само једне групе понуi7ача која подноси заједничку понуду,
односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру
групе понуТјача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац fie све такве
понуде одбити.
ПонуТјач који је члан групе понуFјача не може истовремено да учествује као подизвођач.
У случају да понуFјач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у
којој се појављује биfiе одбијена.

6.6 Измена, допуна и опозив понуде
У року за подношење понуде понуfјач може да измени или допуни вeFi поднету понуду
писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗNIЕНА — ДОПУНА Понуде за јавну
набавку "Ревитализација и АК3 металних конструкција у брани ХЕ Бајина Башта" -
Јавна набавка број ЈН/2100/0027/2019 — НЕ ОТВАРАТИ".
У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац. fie приликом стручне
оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према
обрасцу на који се, у веfl достављеној понуди, измена или допуна односи.
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У року за подrошење понуде понуfја може да опозове поднету понуду писаним путем,
на адр-су Наручиоца, са назнаком „О!IОЗИВ Понуде за јавну набав у"Ревитализација
и АК металних конструкција у брани ХЕ Бајина Башта"- Јавна набавка број
ЈН/21 і 0/0027/2019 - НЕ ОТВАРАТИ"
У случ:ју опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац

lтакву онуду неfiе отварати, веfl Tie је неотворену вратити понуFјачу
Уколи о понуfјач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење
понуд., Наручилац ће наплатити сре ство обезбеfјења дато на име озбиљности понуде.

6. Партије

Набав а није обликована по партија а

6. . Понуда са варијантама

Понуд- са варијантама није дозвоље а.

6.

! ПонуFј
подиз
повер
- нази
подиз,
- проц
веFiи о
ПонуТј
на бро
подиз
Обаве
услов
из чла
Додат
подиз
Све о
матер
подиз

~ Понуђ
l супро
i ако би
ИЗвОF]
на ст
nnafia
претх
приро
подиз
одлук
омоry'i
пригов

Подношење понуде са подизвођачима

ч је дужан да у понуди наведе да ли fie извршење набавке делимично поверити
оТјачу. Ако понуђач у понуди наведе да fie делимично ізвршење набавке
ти подизвоFјачу, дужан је да наведе:
подизвоfјача, а уколико уговој измеfју наручиоца и понуFјач буде закључен, тај
оFјач Tie бити наведен у уговор~r;
нат укупне вредности набавке гкоји fie поверити подизвоТјачу, а који не може бити
50°/о као и део предметне набавке који fle извршити преко подизвоFјача.

ч у потпуности одговара нару~iиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира
подизвоfјача и обавезан је да, наручиоцу, на његов захтев, oмoryFiи приступ код

оFјача ~ради утврђивања испуњlености услова.
а понуfјача је да за подизвоFјача достави доказе о испуњености обавезних
из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешТiе
а 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
е услове понуђач испуњава самостално, без обзир~ на ангажовање
оfјача:
расце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев о разаца под пуном
јалном и кривичном одговорношFiу, које попуњава, потпис ~е и оверава сваки
оfјач у своје име.
ч не може ангажовати као одизвоРјача лице које није навео у понуди, у
ом наручилац fie реализоват~ средство обезбеfјења и расјiинути уговор, осим

раскидом уговора наручилац п~ретрпео знатну штету.
ч радова може ангажовати као подизвођача лице које није н вео у понуди, ако је
ани подизвоfјача након подношења понуде настала тра нија неспособност
а, ако~ то лице испуњава све услове одређене за подизвођаf.а и уколико добије

дну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев іодизвођача и где
а предмета набавке то дозвољава пренети доспела пот~аживаи~а дирекrно
оfјачу; за део набавке који се извршава преко тог подизвоFј-ча. Пре доношења

о преношењу доспелих поТраживања директно подизво ачу наручилац fie
ити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца
ри уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на равило да понуђач

(Извоfјiач радсјва) у потпуности одговара наручиоцу за извршење •бавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , б-з обзира на број
подиз:оfјача.
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6.10 Подношење заједничке понуде

У случају да више понуfјача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде
морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се меfјусобно и
према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи
податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

• податке о члану групе који fie бити Носилац посла, односно који Fie поднети понуду
и који Fie заступати групу понуFјача пред Наручиоцем;

• опис послова сваког од понуFјача из групе понуТјача у извршењу уговора.
Сваки понуТјач из групе понуFјача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешfiе
из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у
вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају
заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.
У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и
кривичном одговорношfiу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуi7ача у
своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75.
став 2. Закона).
ПонуFјачи из групе понуfјача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

6.11 Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без
пореза на додату вредност, сматраfiе се сагласно Закону, да је иста без пореза на
додату вредност.
Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу
са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна fle бити
јединична цена.
Понуда која је изражена у две валуте, сматраflе се неприхватљивом.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац fle поступити у складу са
чланом 92. Закона.

6.12 Корекција цене

Након закључења Уговора, уколико од дана истека важности понуде до момента
настанка ДПО доfје до промене средњег курса ЕУР према подацима Народне Банке
Србије за више од 5%, цена се може кориговати до истека уговореног рока извоfјења
радова, зависно од промена курса ЕУР. Промена уговорене цене fie се извршити на
следеfiи начин:

ЕУР Т 
Ц = Цо * ЕУР о
Где је:
Ц - нова цена
Цо - уговорена цена
ЕУРт -средњи курс ЕУР на дан ДПО (курсна листа НБС)
ЕУРо -средњи курс ЕУР на дан када је започето отварање понуда (курсна листа НБС)
Променом уговора не сматра се усклаfјивање цене са унапред јасно дефинисаним
параметрима у уговору и овој конкурсној документацији.
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6. 3 Рок извођења радов

РОК ОЧЕТКА ИЗВОЋЕF6А РАДОВ'А

Почет
и увоfј
дана

к извоfјења предметних радо~а је одмах након обостраног п•тписивања Уговора
ња ИзвоТјача радова у посао од стране Наручиоца (максимално 20 календарских

д дана ступања Уговора на снаry).

ПЕРИ 'Д ИЗВОЋЕF6А РАДОВА

ИзвоFј
(три с

; Дета
саста

i б.

Гаран
тече о
стран
ИзвоFј
року о,
који с

ч радова се 'обавезује да пре
отине) календарских дана од
ан опис предметних радова
ни део

метне радове изврши у року од максимално 300
дана почетка извођења пред етних радова.
дат је у предмеру и предра уну радова који је

ове Конкурсне документације.

4 Гарантни рок

ни рок за предмет набавке је і
дана састављања 3аписникs

надзорног органа и овлашFiен

инимум 24 (двадесетчетири) месеца и почиње да
о примопредаји изведених ра~qова потписаног од
ix представника Уговорних страна.

ч радова је дужан да се у гарантном периоду, а на писани э
два дана, одазове и у најкраfiем року отклони о свом тро~

настали због његовог пропуста и неквалитетног рада.

6.f15

Наруч
дозна

до 90
вредн
на ос
rpaFje
року д
радов
писар
примо
овера
Угово
гарант

Сва п
ОКОнЧ
склад
испр.,
98/201
стручн
У прив

' Уредб
Привр
изврш
књиге,
са Зак

Начин и услови плаЋ ња

ахтев Наручиоца, у
Јку све недостатке,

лац се обавезује да Извођачу радова плати изведене радове динарском
ом, на следеfiи начин:
/о од укупно уговорене вредности, увеfiане за припадајуfiи порез на додату
ст биf~е плаflено по испостав iљеним привременим ситуациј ма исгiостављених
ову изведених количина уговорених радова и потписаних v~ оверених листова
инске књиге, које су оверене од одговорних лица Уговорних страна, у законском

45 дана од дана пријема истих на писарници Наручиоца, остатак го завршетку
, окончаном ситуацијом у законском року до 45 дана од дана пријема исте на
ици Наручиоца. Окончана ситуација испоставља се
редаје радова и коначног обрачуна изведених радов
авају одговорна лица за прииопредају и коначни обрачун
них страна, уз доставу Банкарске гаранције за отклањ
ом року.

аfiања Fie се вршити на основу потписаних и оверених прив
не ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овл
са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр
4/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
- ,одл~ука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржа
г над iopa ("Сл. гласник РС", р. 22/2015).
еменој ситуацији, за изведен радове, навести ознаку дел
м о класификацији делатно ти из области грађевинарс
мене и окончана ситуација се Испостављају најкасније до 05.
не у претходном месецу, према количинама из обрачунских л
овереним и потписаним од стране ИзвоFјача радова и надзор
ном о ~планирању и изградњи.

накој- извршене
, које записнички
изведених радова

ње недостатака у

емени ситуација и
wfiyje ~iаручилац у
72/2009, 81 /2009 -

0/2013 ~ одлука УС,
у и начину вршења

тност прописане
ва.
у месецу за радове
истова раТјевинске
ог органа, у складу
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Плаfiање fie се вршити у динарима.
У случају примене корекције цене Извођач радова Fie издати рачун на основу уговорених
јединичних цена, а за вредност корекције цене на рачуну fle исказати као корекцију
рачуна књижно задужење/одобрење, или fie уз рачун за корекцију цене доставити
књижно задужење/одобрење.
Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања,
6иFie реализоване највише до износа средстава, која Fie за ту намену бити одобрена у
новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима fle се плаfiати уговорене обавезе.

6.16 Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (словима: деведесет) календарских дана од дана
отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краfiи рок важења понуде, понуда fle бити одбијена, као
неприхватљива.

6.17 Средства финансијског обезбеђења
Наручилац користи право да захтева средства финансијског обезбеFјења (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 уговора или након извоfјења радова)
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеfјења падају на терет понуТјача, а и
исти моry бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.
Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеfјења.
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.
Понуfјач је дужан да достави cneдeFia средства финансијског обезбеfјења:
У понУди: 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде
Понуfјач доставља оригинал Банкарску гаранцију за озбiпљност понуде у висини од
минимално 10% вредности понуде, без ПДв.
Банкарска гаранција ПонуFјача мора бити неопозива, безусловна (без права на
приговор) и наплатива на први писани позив, са трајањем најмање од 30 (словима:
тридесет) календарских дана дужи од рока важења понуде.
Наручилац fie уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

• понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или
измени своју понуду или

• понуfјач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о
јавној набавци или

• понуfјач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство
обезбеТјења за добро извршење посла у складу са захтевима из
конкурсне документације.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по
овој Гаранцији, утврFјује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права
Републике Србије.
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= ју да је пословно седиште бан е гаранта изван Републике Србије у случају спора
ј Гаранцији, утврfјује се надл жност Спољнотрговинске арdитраже при ПКС уз
у Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета
ска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краflе рокове, мањи
ли пр;омењену месну надлежност за решавање спорова.

.ч може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни

~ ска гаранција Tie бити враfiена пону~јачу са којим није закључен уговор одмах по
ењу уговора са понуFјачем чија је понуда изабрана као најпо ољнија, а понуfјачу
м је закључен уговор у-року од осам дана од дана ~iредаје Наручиоцу

мената обезбеFјења извршења уговорених обавеза која су з хтевана Уговором.
карску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних правил за гаранције УРДГ

758, Међународне Трговинске коморе у Паризу.
Гаранција се не може уступити iп није преносива без сагласности Корисника,
Налогодавца и Емисионе банке.
Гаранција истиче на наведени датум без обзира да ли је овај документ враfiен или не.
У року од 10 дана од закључења Уг'овора 

; Банка • ска гаранција за добро извршење посла
Изабр~ни понуFјач је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10
(десетl дана од дана обостраног потписивања Уговора од за~Сонских заступника
угово•ник страна, а пре почетка извоТјења радова, као одложни услQв из чr~ана 74. став
2. Зак•на о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45{89 — одлука
УСЈ и .7l89, „Сл.лист СРЈ" бр. 31/93 и„Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003 — Уставна повеља), као
Сфо а добро извршење посла преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро
изврш-ње посла, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и н~а први писани позив
напла иву банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од мин мално 10°/о
вредн•сти уговора без ПДВ.
Банка
уговор

У случ
по ові

ј приме
банка
И3нОС

~

Понуfј
рејтин
Банка
закљу
са кој
инстр'
На ба

1

ска гаранција мора трајати н јмање 30 (тридесет) календајtских дана дуже од
ног рока важења уговора.

Ако с= за врiеме трајања уговора п омени рок важења уговора, важноат банкарске
гаран ије за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета анкарска гаранција
не мо е да садржи додатне услове за исплату, краfiе рокове, мањи износ или
проме -ену месну надлежност за решавање спорова.
Наруч лац fie уновчити дату Банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
изабр-ни понуFјач не буде извршавго своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предВLіђен yrI вором.
У случ ју да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у слууају спора по
овој Г ранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права
Репубјіике Србије.
У случ ју да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у сkіучају спора
по ов ' Гаранцији, утврfјује се надлежност Спољнотрговинске арбтраже при ПКС уз
примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Репуб ике Србије.
У случају да
понуFјач можi
рејтинг.
Гаранi
Налог

Изабрани понуFјач поднесе банкарску гаранцију стра~е банке, изабрани
поднети гаранцију 'стране банке само ако је тој банц додељен кредитни

ија се не може уступити и није преносива без сагл
давца и Емисионе банке.

сности Корисника,
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Гаранција истиче на наведени датум,без обзира да ли нам је овај документ враFiен или
не.
На банкарску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ
758, МеТјународне Трговинске коморе у Паризу.
Напомена!!!
СФО за добро извршење посла обавезно се доставrаа у року од 10 дана од
закључења Уговора, у супротном Наручилац може покренути поступакраскида
Уговора и активирање, код банке, СФО за озбиљност понуде.

У тренуткц примопредаје радова или најкасније 5 дана пре истека Банкарске
гаранције за добро извршење посла 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року
ИзвоТјач радова се обавезује да, у тренутку примопредаје радова или најкасније 5 дана
пре истека Банкарске гаранције за добро извршење посла, преда Наручиоцу банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, безусловна,
без права протеста и платива на први позив, издата у висини од минимално 5% од
укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дужим
од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и
продужење Банкарске гаранције.
Уколико ПонуFјач не достави Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року, Наручилац има право да наплати Банкарску гаранције за добро
извршење посла.
Достављена Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краfiи
рок и мањи износ.
Наручилац је овлашfiен да наплати Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року у случају да Понуi7ач не испуни своје уговорне обавезе у погледу
гарантног рока.
ПонуРјач може поднети гаранцију стране Банке само ако је тој Банци додељен кредитни
рејтинг. У том случају Понуђач је обавезан да Наручиоцу достави контрагаранцију
домаfiе Банке.
На банкарску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ
758, МеТјународне Трговинске коморе у Паризу.
Гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника,
Налогодавца и Емисионе банке.
Гаранција истиче на наведени датум,без обзира да ли нам је овај документ враfiен или
не.
Уколико се средство финансијског обезбеТјења не достави у уговореном року,
Наручилац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро
извршење посла.
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доиу~

~ ентација ЈН/2100/0027/201
~вљање средстава финансијског обезбеТјења

део п
13, 1
JeDk
Сред
преду,ДриF
Башт~

са
Сред

инанси'ског обезбе ења за озбиљност пон !е достав'ља се као саставни
нуде и гласи на Јавно предуз~fiе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска
000 Београд - Огранак "Дриiіско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана
виТiа број 1, 31250 Бајина Башта.

јтво фlинансијског обезбеТјењh за добро извршење посла гласи на Јавно
~efie „Електропривреда Србије"` Београд, Балканска,13, 1100 Беогр~д - Огранак
ско — Лимске ХЕ" Бајина Баіјјта, Трг Душана ЈерковиТiа број 1, 31250 Бајина
i, и доставља се лично или поштом на горњу адресу:
азнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН број ЈН/2100/0027/2019
тво финансиiског обезбеfјења за отклањање недостатака у гарантном рокv гласи

на Ја но предузеFiе „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске
хидро~лектране" Бајина Башта и доставља се у тренутку примоіредаје радова или
најкасније 5 дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла лично или
пошт м на адресу корисника уговора:

Трг Душана Јерковиnа број 1, 31250 Бајина Ба та
са азнаком: Средства финансијског обезбеђења за ЈН број ~Н/2100/0027/2019

6 18 Начин означавања п верљивих података у понуд

Пода;~и које понуFјач оправдано означи као поверљиве биfiе кор~шflени само у току
посту ка јавне набавке у складу са позивом и неfiе бити доступн ником изван круга
лица оја су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци н fie бити објављени
прили ом отварања понуда и у наставку поступка.
Наручђілац може да одбије да пружи' информацију која б значила повреду
повер ивости података добијених у понуди.
Као п верљива, понуFјач може означ лти документа која садрже лич е податке, а које не
садржі ни један јавни регистар, или која на други начин нису дост пна, као и пословне
податке који:су прописима одреFјени као поверљиви.
Наруч~плац fie као поверљива третіfірати она документа која у есном орњем углу
велик м словима имају исписано „ПОВЕРr6ИВО". ~

лац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени

као поверљиви означе подаци који не одговарају горе н веденим условима,
лац Fie позвати понуТјача да уклони ознаку поверљивости. ПонуFјач fie то учинити
то fiei његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ",

и датум, време и потписати се.
нуfјач у року који одреди 1-аручилац не опозове поверr5ивост докумената,
лац Tie третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
лац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђ ча, штитеТiи њихове
ке,и пословне тајне у смислу закона којим се ypeFjyje заштит пословне тајне.
е сматрати поверљивим дока~зи о испуњености обавезних слова,цена и други
из по~уде који су од значаја за примену критеријума и ранг рање понуде.

6. 9 Поштовање обавеза које произлазе из прописа о
других прописа

ПонуFј
које п
зашти
у вре

ч је дужан да при састављањ понуде изричито наведе да ј
оизлазе из важеfiих прописа о заштити на раду, запошљава
и животне средине, као и да нема забрану обављања делатн
е подношења понуде (Образац 4 из конкурсне документациј

заштити на раду и

)

поштовао обавезе
у и условима рада,
сти која је на снази
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6.20 Накнада за коришflење патената

Накнаду за коришfiење патената, као и одговорност за повреду заштиfiених права
интелектуалне својине треFiих лица сноси понуђач.

6.21 Начело заштите животне средине и обезбеТјивања енергетске
ефикасности

Наручилац је дужан да набавља радове тако да не загађују, односно који минимално
утичу на животну средину, односно који обезбеl•јују адекватно смањење потрошње
енергије — енергетску ефикасност.

6.22 Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже
Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу
Наручиоца, са наэнаком: „06JAWF6EF6A — позив за јавну набавку број
ЈН/2100/0027/2019 или електронским путем на e-mail адресу: zarko.nikolicCШ_eps.rs
milija.djukicCШ_eps.rs и zeliko.risimovicCШ_eps.rs (ОБАВЕЗНО СВЕ ЗАХТЕВЕ, ПИТАFbА
и ДРУГО СЛАТИ ИСТОВРЕМЕНО НА СВЕ ТРИ АДРЕСЕ), радним данима (понедељак
— петак) у времену од 07 до 15 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног
времена или током викенда/нерадног дана 6иFie евидентиран као примљен првог
следеfiег радног дана.
Наручилац Tie у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуТјача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа,
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
Ако наручилац у року предвиfјеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одреfјен у ставу 1 .тачке 6.18
конкурсне документације и чланом 20. Закона.
У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац fie поступати у складу са 13.
начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних
набавки зауэела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет
страници www.кjn.gov.rs).

6.23 Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуfјач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
ПонуТјач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац
трошкова припреме понуде.
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поступак јавне набавке обус~тављен из разлога који су на страни наручиоца,
лац је дужан да понуfјачу надокнади трошкове израде узорк или модела, ако су
ни у складу са техничким спецификацијама наручиоца и тро кове прибављања
ва обезбеђења, под условом ,Lkа је понуђач тражио накнаду тх трошкова у својој

4 Додатна објашњења, контрола и допуштене испра~вке
лац може да захтева од понуfјача додатна објашњења кој fie му помоfiи при
ду; вредновању и упореТјивању понуда, а може да врши и онтрогу (увид) код
ча, односно његовог подизвоFјача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац Fie понуТјачу оставити
приме ени рок да поступи по поз ву наручиоца, односно да омоryТiи наручиоцу
контр лу (увид) код понуђача, као и іод његовог подизвоfјача.
Наруч лац може, уз сагласност по уfјача, да изврши исправке рачунс их грешака
уочен х приликом разматрања понуце по окончаном поступку отварања понуда.
У слу ају разлике измеi7Y јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако с~ понуfјач не сагласи са испр1авком рачунских грешака, Наручилац Fie његову
понуд одбити као неприхватљиву.

6. ' 5 Разлози за одбијање понуде
Понуд: Tie бити одбијена ако:

- , је неблаговремена, неприхват ива или неодговарајуfiа;
- ' ако се понуfјач не сагласи са ~справком рачунских грешака;
- ; ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

однос о ако:
• ' ПонуFјач не докаже да испуњава обавезне услове за учешТiе
• . понуFјач не докаже да испуњава додатне услове;
• понуFјач није доставио траженb средство обезбеТјења;
• је понуfјени рок важења понуде краfiи од прописаног;
• понуда садржи друге недосТатке због којих није мoryfie

садржину понуде или није мorјfie упоредити је са другим пон
Наруч лац Fie донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у ск!
Закон -

утврдити стварну
удама
iаду са чланом 109.

6. 6 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави
Наруч лац fie одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално
25 (дв •десетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
Одлук о додели уговора/обустави поступка Наручилац Tie објавит на Порталу јавних
набав и и на војој интернет страниц% у року од 3(три) дана од дан доношења.

6. ' 7 Негативне референце
Наруч лац може одбити понуду уколико поседује доказ да је пону
годин'= пре објављивања позива за подношење понуда, у посryпку ј4

• п•ступао супротно забрани из ч}і. 23. и 25. Закона;
• у инио повреду конкуренције;
• •ставио неистините податке у понуди или без оправдани;

кључи уговор о јавној набавц~, након што му је уговор доде
• о био да достави доказе и средства обезбеfјења на шта се у

ач у претходне три I
авне набавке:

разлога
~ен;
онуди обавезао.

Наруч лац може одбити понуду укол ко поседује доказ који потврFјује да гiонуђач није
испуњ вао своје обавезе по раније з кљученим уговорима о јавниМ набав~Сама који су
се од осили на исти предмет набавке, за период од претходне трv годинепре
објављивања позива за подношење понуда.

одбио да
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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 наплаFiеној 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 подизвоi7ачи, односно чланови групе понуТјача;
• други одговарајуfiи доказ примерен предмеry 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 Tie поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе
понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова
групе понуТјача.

6.28 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.
Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогуhи 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.

6.29. Заштита права понуТјача

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 потврfјује
да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом
подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: Јавно предузеflе
„Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000 Београд - Огранак "Дринско
— Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиnа број 1, 31250 Бајина Башта, са
назнаком Захтев за заштиту права за ЈН радова ="Ревитализација и АКЗ металних
конструкција у брани ХЕ Бајина Башта" - ЈН/2100/0027/2019, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mai1:
zeljko.risimovic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7,00 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 сматраfiе 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.
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Захте= за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока а подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраfiе се
благо=ременим уколико је поднет наЈкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави пост пка, рок за
подно ење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке
на Пооталујавних набавки.
Захте : за заштиту права не задржава даље активности наручио а у поступку јавне
набав е у складу са одредбама члан 150. 3ЈН.
Наруч лац објављује обавештење поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавниiс набавки и на својој интернет  страници најкасније у року о два дана од дана
прије а захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Њ 3ајона о јавним
набав ама.
Наруч лац може да одлучи да заустави даље активности у случају
за за титу права, при чему је тад дужан да у обавештењу о п~днетојчІ захтеву за
зашти у права наведе да зауставља Даље активности у поступку ја не на авке.
Дета - но упутство о садржини noI тпуног захтева за заштиту права у складу са
члано 1511 став 1. тач. 1) — 7) ЗЈН:
Захте~ за заіLтиту права садржи:
1) назrв и адресу подносиоца захтева и лице за контакr
2) наз в и адресу наручиоца

однош~ења захтева

3) под=тке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4) пов•еде прописа којима се ypefjyje поступак јавне набавке
5) чи .енице ~и доказе којима се повреде доказују
6) пот : рду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
7) пот ис подносиоца.
Ако однетiи захтев за зашти права не садржи све о авезне елементе
наруч лац Tie такав захтев одбацити закључком. ~

Закљ
три да
Проти
прије
доста=
Износ

ак наручилац доставља под
а од дана доношења.

: закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана
а закљјrчка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију калбе истовремено
ља наручиоцу.
таксе 1из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подно илац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџет Републике Србије
(број рачуна: 840-30678845-06, шiпфра плаfiања 153 или 2 3, позив на број
ЈН210 і 00272019, сврха: 33П, Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије" Београд,
Балка ска 13, 11000 Београд - Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг
Душа а Јерковиnа број 1, 31250 Баlјина Башта - ЈН радова - ре итализација и АК3
метал их конструкција у бран ХЕ Бајина Башта"- Ја на набавка број
ЈН/21 і 0/0027/2019, прималац уплате буџет Републике Србије) упл ти таксу од:
1) 1 г0.000, 00
2) 120.000,00

носиоцу захтева и Републичкој комисији у року од

динара ако се захтев за заштиту права подноси пре о~варања понуда.
динара ако се захтев за заштиту права подноси након отвара~а понуда.

Свака страмка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим 
хт 

р дњама~
Акоје :аев'.за заштиту права основан, наручилац мора подносиоц захтев за заштиту
права а писани захтев надокнадити трошкове настале по основу з штите hрава.
Ако за ев за заштиту права није оси~ован, подносилац захтева за заштит права мора
наруч оцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је ахтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија о учује да ли
fie сва а странка сносити своје трошкове или fie трошкови бити подењеніfі сразмерно
усвоје ом захтеву за заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
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Накнаду трошкова могуfiе 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 потврfјује 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 одреfјени 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, прихватиFiе се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи cneдeFie елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(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 одговарајуfiи 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 nnafiaњa: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или оэнаци 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 овлашfiеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашfiеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
З. 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 припадајуfiег
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
посryпцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-repubiicke-
administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
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Jfl „EneicrponpHapeiga Cp6Hje" BeorpaA
OrpaHaK „ripimcKe, — Ke XE„ Bajima Eaw-ra

KoHKypcHa ooKymeHmaguja JH/2100/0027/2019

NUM A 113 I4HOCTPAHCTBA

Ynna-r
VI3BpW

HA3M
Hapog
11000
Cp6mj
SWIF

HA31/1
MIIHW
Ynpas
yn. no
11000
IBAN:

Takce 3a nogHowei-be 3ax-re a 3a 3awTurry npaBa 113 MHO TpaHusa mowe ce
TA Ha gew3H11 payyH MmiticTapcma cOviHaHcmja — YnpaBe 3a Tpe3op

M ALIPECA BAHKE:
a 6aHKa Cp6mje (H BC)
Beorpag, yn. Hemaii.ma 6p. 17

CODE: NBSRRSBGXXX

M A,E(PECA MFICTMTYLIMJE:
apCTBO clowiHaHaija

• 3a Tpe3op
flymHa 6p. 7-9
Beorpag
S 35908500103019323073

HAn0 EHA:
npuinti onot ynnaTa cpegc-raBa noi-pe6Ho je HaBecm cnegehe mcpopmawje
„ge-ra n.nahafba" (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

— 6poj nom- nKy jame Ha6ame Ha Koje ce 3ax•reB 3a 3aWTI1Ty npaBa op,Hocti
H 31413 amp-maga y noci-ynKy jame Ha6asKe.

Y npti ory cy mc-rpynke 3a ynna-re y

PAYM NT INSTRUCTIONS

anyTama: EUR ii USD.

o nnahaFby -

SWIF MESSAGE MT103 — EUR
FIELm 32A: VALUE DATE — EUR-AMOUNT
FIELm 50K: ORDERING CUSTOI4ER
FIELm 50K: ORDERING CUSTO14ER
FIELD
(INT=RMEDIARY)

56A: DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK A3,
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

F/M

FIEL m
(ACC

57A:
WITH BANK)

/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE
BANK OF SERBIA —
NEMANJINA 17
SERBIA

(NATIONAL
\IBS B OGRAD,

FIELD
(BEN

59:
FICIA

,
Y)

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

,

,
1

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

CrpaHa 29 oil 76



ЈП „Електропривреда Србије" Београд
Огранак „Дринско — Лимске ХЕ„ Бајина Башта

Конкурсна документација ЈН/2100/0027/2019

SW1FT MESSAGE МТ103 — USD
F1ELD 32А: VALUE DATE — USD- AMOUNT
F1ELD 50К: ORDERING CUSTOMER
F1ELD 56А:
(1NTERMEDIARY)

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

F1ELD 57А:
(ACC. W1TH BANK)

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

F1ELD 59:
(BENEFICIARY)

/RS35908500103019323073
M1NISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
РОР LUKINA7-9
BEOGRAD

F1ELD 70: DETAILS OF PAYMENT

6.30. Закључивање уговора

Наручилац ћe доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у
року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Понуfјач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 (десет) дана
од дана закључења уговора достави Банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Ако понуfјач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише
у року од 7 (седам) дана од дана добијања Уговора од стране Наручиоца, Наручилац
може закључити са првим следеflим најповољнијим понуFјачем.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, наручилац fie сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор
са понуТјачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

6.31. Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повеfiати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став
1. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може повеflати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за
максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеfјена
финансијска средства, у случају непредвиђених околности приликом реализације
Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке.
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и
других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и
прецизно одреFјени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно
предвиfјени посебним прописима,као што су: виша сила, измена важеfiих законских
прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више
силе.
У наведеним случајевима наручилац fie донети Одлуку о измени уговора која садржи
податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона о јавним набавкама и у року од три дана од
дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки; као и доставити извештај
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
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7 ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ
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ОБРАЗАЦ 1.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број   од године за Отворени поступак
јавне набавке радова: "Ревитализација и АК3 металних конструкција у брани ХЕ
Бајина Башта", број Јн/2100/0027/2019.

1)општи подаци о понУЋачу

Назив понуfјача:

Адреса понуFјача:

Врста правног лица:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуfјача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуfјача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) понvдv подноси:

д) сдмостдлно
Б) Сд подизвоЋдчЕм

в) кдо здЈЕдничкv понvдv

напомена:
Заокружити начин подношења понуде.
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з) појјДци i подизвоhДчv

1)
Назив подизвоFјача:

Адресвl 

Врста правног лица:

Матични број:

Порески идентификациони 6pbj:

Име особе за контакт:

;Проценат
;Noju

укупне вредности
ћe i звршити подизвођач:

набавке

Део
;подизвођач:

предмета набавке који fle извршити

2)
Назив подизвођача:

Адреса.

Матични број:

Порески идентификациони бро':

Име особе за контакт:

•Проценат
који ћe

укупне вредности
извршити подизвоfјач:

набавке

Део
г одизвоFјач:

предмета набавке који ћe Lізвршити

Напо ена:

Табел „Подаци о подизвоFјачу" попуr1bавају само они понуђачи који подносе понуду са
подиз:ођачем, а уколико има већи број подизвоfјача од места пре виfјенг~х у табели,
потре•ноје да се наведени образац konupa y довољном броју прим-рака, да се попуни
и дос ави за сваког подизвођача.
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4) поддци о члану гРvпЕ понvЋа ча

1) Назив члана групе понуfјача:

Адреса:

Матични број:

Врста правног лица

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив члана групе понуђача:

Адреса

Матични број:

Врста правног лица

Порески идвнтификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив члана групе понуђача:

Адреса:

Матични број: •

Врста правног лица

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуfјачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у зајвдничкој понуди од
места предвиfјених у табели, потребноје да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни u достави за сваког понуfјача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ЦЕ А И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВ И ПОНУДЕ

ЦЕНА

пРЕдмЕт =и БРо~ ~АвнЕ- нАБАвкЕ" , Укvпна
инара

ЦЕнд
без ПДВ-а

Предмет
конструкција

Број

ЈН: "Ревитализација и
у брани ХЕ Бајина

јавне набавке: ЈН/2100/0027/2019

АКЗ металних
Башта"

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

.
i ,

.
услов наРУЧиоf4а понУДА Понvhа чА

РОК И НА ЧИН ПЛА ЋAFbA:
До 91°/о од укупно уговорене вредности, увеflане за
прип.дајуflи порез на додату вредност биflе плаfiено по
испоітављемим привременип~ ситуацијама
испоітављемих на основу изведених количина
угово•ених радова и потписаних и оверених листова
граFј=винске књиге, које су оверене од одговорних лица
Угов •рних страна, у законском року Iдо 45 дана од дана Сагласан за захтевом Наручиоца
прије а истих на писарници Наручиоца, остатак по !
завр етку радова, окончаном ситуацијом у законском ДА / НЕ
року
Нару

•о 45
иоца.

дана од дана пријема исте на писарници
(заок ужити)

Окон ана ситуација испоставља се након извршене
прим'предаје радова и коначног обрачуна изведених
радо:а, које записнички оверававају одговорна лица за
прим 'предају и коначни обрачун изведених радова
Угов,•рних страна, уз доставу Бан арске гаранције за
отклј-њање *недостатака у гарантно року.

Рок очетка

РОК ИЗвОЋЕFbА РАДОВА

извођења радова
Поче ак извоfјења предметних радова је одмах након !
обос раног 'потписивања Уговора и увоFјења Извоfјача Сагласан за захтевом Наручиоца I.
радо=а у посао од стране Наручио~да (максимално 20
кале дарск х дана од дана ступања Уговора на снаry). ДА ~ НЕ

Рок з= вршетка изво ђења радова (заокbужити)

Изво ач радова се обавезује да предметне радове
извр и у року од максимално 300 (три стотине)
кале дарских дана од дана очетка извоFјења
предпіетних радова. , ~
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ГАРАНТНИ РОК:

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 24
(двадесетчетири) месеца и почиње да тече од дана
састављања Записника о примопредаји изведених
радова потписаног од стране надзорног органа и
овлашfiених представника Уговорних страна.

ИзвоТјач радова је дужан да се у гарантном периоду, а
на писани захтев Наручиоца, у року од два дана,
одазове и у најкраflем року отклони о свом трошку све
недостатке, који су настали због његовог пропуста и
неквалитетног рада.

Гарантни рок за предмет набавке
је месеца и почиње да
тече од дана састављања
Записника о примопредаји
изведених радова потписаног од
стране надзорног органа и
овлашFiених представника
Уговорних страна.

Обавезујемо се де Тiемо се у
гарантном периоду, а на писани
захтев Наручиоца, у року од два
дана, одазвати и у најкраfiем року
отклонити о свом трошку све
недостатке, који су настали због
нашег пропуста и неквалитетног
рада.

МЕСТО ИЗВОЋЕЊА РАДОВА:
Место извоТјења радова је брана ХЕ "Бајина Башта".

Сагласан за захтевом Наручиоца
ДА ј НЕ

(заокружити)

Рок важЕња понvдЕ:
не може бити краflи од 90 (деведесет) календарских

дана од дана отварања понуда.

Рок важења понуде је
календарских дана од дана

отварања понуда.

Понуђач је обвезник плаТiања ПДВ-а
ДА/НЕ

(заокружити)

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаТiања, рок
извоfјења радова, гарантни рок, место извоFјења радова и рок важења понуде сматраће
се неприхватљивом.
Неопходно је и да се Понvђач изlасни, заокруживањем једног од понуђених одговораs
да ли је обвезник плаћања ПДВ-а или не.

Место и датум

М.П.

Напомене:

Понуfјач

- Понуfјачје обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна
поља).
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овластиједног
понуђача из групе понуђача који ћe попунити, потписати и лечатом оверити образац
понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе
понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити веflем броју потписника)
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ОБРАЗАI.Ц 2.

06PA3ALL СТРУКТУРЕ 11ЕНЕ
; ХЕ"БАЈИНА БАШТА"

! Објекат: Ревитализација и АК3 металних конструкција у брани ХЕ Бајина Башта
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Ј Н~2100/0027/2019

бр Onuc позиције ј.м. Количина
Јединична
б
(д~Nнара)

енаЗ ДВ
Вредност
без ПДВ
(динара)

1

2

оС)

ипремни радови

рада скеле и заститних
атформи и других припремних

~ радова за демонтажу постојеТiе
конструцкије и монтажу нове
ко нструкције.

~~
s а
х јГ

с~

и
ПЈ

Иэрада Пројекта изведеног стања
са потребним "свескама",
текстуланом, нумеричком и
графичком документацијом.

мг 1.040,00 х

ком. 1,00 х

Укупна вредност! припремних радова без ПД

11 Поклопци за заштиту електро- Iаблова
1 Демонтажа постојеfiих поклопац~

° електро-каблова и транспорт на
~ д=понију Наручиоца радова

уд=љену до 1 км. Обрачун по кг. кг 5.500,00
2 ~ Н бавка,материјала, израда и

а м• нтажа поклопаца електро-
ка•лова. Обрачун по кг. кг 5.500,00 х

Укупна
111 Л
1 0 Нф

а че
О

2 ° Н'
а ~

1V
1

(динара):

вредност поклопаца за заштгту електро-каблова без ПД
-Л4 - Леfјобран на улазу у лаvІелу 4
бавка, израда и монтажа
ичних конструкције леfјобрана.

рачун по кг. кг 1.275,00
бавка'и уградња анкера за везу.
рачун' по комаду.
нке• ХИЛти ХСт-Р М16х215 ком 36,00

(динара):

Укупна вредност Л5-Л4 леђобрана на улазу у ламелу 4 без ПДВ (дина
Ограда око слапишта
Демонтажа старе noстojefie ограде

~ и транспорт на депонију Наручиоiда
~ радова удаљену д 1 км. Обрачун

по кг. кг 1.000,00 х

а):
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Набавка, израда и монтажа
челичних ограда на бетонској
подлози. Обрачун по кг.
Набавка и уградња анкера за везу.
Обрачун по комаду.

- Анкер ХИЛТИ ХСТ-Р М16х215

кг

ком

1.450,00

96,00

х =

х =
- Анкер ХИЛТИ ХСТ-Р м10х1 з0 ком 3,00 х =

Укупна вредност ограде око слапишта без ПДв (динара):
V Л7-Л8 - Прелазни мост са леђобраном на коти +243,00
1 Демонтаза старе постојеflе~ челичне конструкције и транспорт

~ на депонију Наручиоца радова
удаљену до 1 км. Обрачун по кг. кг 2.900,00 х   =

2 Набавка, израда и монтажа~ челичне конструкције прелазног
~ моста са леfјобраном. Обрачун по

кг. кг 6.450,00 х
3 ~ Набавка, израда и монтажа

~ челичног роста на прелазном
мосту. Обрачун по кг. кг 800,00 х

4 ~ Набавка, израда и монтажа
а челичне ограде на прелазном

мосту. Обрачун по кг. кг 200,00 х
5 Набавка и уградња анкера за везу.

а Обрачун по комаду.

- Анкер ХИЛТИ ХСТ-Р М20х200/60 ком 32,00 х

Укупна вредност Л7-Л8 прелазног мост са леђобраном на коти 243
без ПДВ (динара):

V1 Л7-Л8 - Ограда на пешачкој стази уз ламелу 8 на коти +243,00
1 Демонтаза старе постојеfiе ограде

~ и транспорт на депонију Наручиоца
~ радова удаљену до 1 км . Обрачун

2 g
~

3
~

по кг. кг 450,00 х
Набавка, израда и монтажа ограде
на пешачкој стази. Обрачун по кг.

кг 600,00 х
Набавка и уградња анкера за везу.
Обрачун по комаду.

- Анкер ХИЛТИ ХСТ-Р М10х130 ком 3,00 х

Укупна вредност Л7-Л8 ограде на пешачкој стази на коти 243
без ПДВ (динара):
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i
-Л8 - i еFјобран изнад степеништа уз ламелу 8
монтаза постојеfiег леђобран и
анспорт на депонију Наручиоц
дова удаљену до 1 км . Обрач н
кг.

~ Н..бавка, израда и монтажа~ 
~ л fјобрана изнад степеништа.

О • рачун по кг.
° Н:бавка
~ О•рачун

и уградња анкера за везу.
по комаду.

кг 500,00 х

кг 1.800,00 х

нкер ИЛТИ ХСт-Р М20х200/~0 ком 26,00 х

Укупна вре і ност Л7-Л8 Леђобрана изнад степеништа уз ламелу 8 без
V111 АКЗ Челичне конструкције
1 ф АК3 комг~летне челичне

~ конструкције у укупној дебљини од

а)

ц)

20 им.
П клопци за заштиту
е' ектрокаблова 2хОСНОВНА и
2' 3АВРшНА РАЛ 1014 uBOPY
O~I
мс
от
2і;
г

кг 5.500,00 х
раде, степениште, прелазни
ст и пешачка стаза: пескарење,
ірашивање и фарбање.
; ФЕРОПОКС и 2 х БАЛАСТИН кг 11.775,00 х
зишта-, рост: топло - цинкована кг 800,00 х

пдв (дин):

Припре
Укупна
Поклоп
Укупна
Л'S-Л4 -
Укупна
Ограда

; Укупна
~ Л7-Л8 -

Укупна'
Л7-Л8 -
Укупна
Л7-Л8 -:
$купна;
АКЗ Че
Укупна

n

Укупна вредност АКЗ Чеtјичних конструкција без ПДВ (динара):

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ни радови
редност без ПДв-а (динара)
и за заштиту електро-каблова
редност без ПДв-а (динара)
еђобран на улазу у ламелу 4
редност без ПДв-а (динара)
ко слапишта
редност без ПДв-а (динара)
релазни мост са леђобранојvп на коти +243,00
редност без ПДв-а (динара)
града~ на пешачкој стази уз r~амелу 8 на коти +243,00
редност без ПДв-а (динара)
еТјобран изнад степеништа уз ламелу 8
редност без ПДв-а (динара)
ичне конструкције
редност без ПДв-а (динара) 

Место и датум

Укvпнд в~ ност понУДЕ без пдв (динара)  
Г1онуђ~ч

М.П.
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Напомена:

-Уколико група понуfјача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава
Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава
пвчатом понуђач.
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БРАЗАЦ З.

На осііовУ члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС`, бр. 124/2012,
14/15 68/15 , члана 2. став I. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Пра илника о обавезним
елеме тима iсонкурсне документације у поступцима јавних набавки начинУ доказивања
испуњ-ности Услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понУђач д'е:

и под
број:
кОНСт

пРедУ
хидро
Позив
стран
дрУги

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈПОНУДИ

пуном материјалном и кривичном одговорношТiУ потвр~јУје да је ПонудУ
за јавнУ набавкУ радова "Ревитализаци а и А З металних

укција у брани ХЕ Бајина Гашта", број ЈН/2100/0027/201~9 Нар иоца Јавно
eTie ;,Електропривреда Срб.іје" Београд - Огранак „Дринско'
лектране" Бајина Башта, Трг ДУшана ЈерковиТiа број 1, 3120 Бајин

за подношење понуда објављеном на ПорталУ јавних јабавки
ци Наручиоца дана  . године, поднео независ о, без
понУfјачима или заинтересованим лицима.

- Лимске
а Башта, по
и интернет

договора са

У супротном Упознат је да fie сходно чланУ 168.став 1.тачка ) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС`, бр.124/12, 14/15 и 68/15), Угов•р о јавној набавци
бити ништав.

Датум:
М.П.

Напомена:
Уколико заједничку понуду подноси група понуРјача Изјава се доста:ља за сваког члана
групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од страг-е овлашfiеног лица
за заступање понуђача из групе пон'ђача и оверена печатом.
Услучају да г►онуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се до Т,авља за понуђача
и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране
овлашfiеног лица за заступање понуfјача/подизвођача и оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај об•азац копирати у потребном броју примерака.

ПонУFјач

и
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ОБРАЗАЦ 4.

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

И ЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде
број:   за јавну набавку радова "Ревитализација и АКЗ металних
конструкција у брани ХЕ Бајина Башта" у поступку јавне набавке број
ЈН/2100/0027/2019 поштовали обавезе које произилазе из важеfiих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо
эабрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум: Понуђач
М.П.

Напомена:
Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана
групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашfiеног лица
за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У случају да понуfјач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача
и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране
овлашћеног лица за заступање понуРјача/подизвођача и оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 5.

—
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' ~еферентни
наручилац
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Датум •
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уговора
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без
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ПДв

1.

2.

3.

4.
1'
i

5.

Датум:
М.П.
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у~погледу стручних

а о јавним набавкама.
референцу

~

Укупна
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ПонуFјач:

Напо
Уколи
Носил.
Прили
Понуђ
члану,
подат:
3) Зак~

ена:
о група
ц посла
ом подноwења

. ч који
170. став
ка у понудије
на

понуђача подноси заједничку
испред групе noнyfjaLia.

понуде овај об
даје нетачне податке

1. тачка З. Зак 
основ за негатLвну

овај образац потписује

у потребном
референціј,

Даеање
у смислу члан.

броју примерака.
чини

неистинитих
82. став

и оверава
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1. тачка
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ОБРАЗАЦ 6.

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Наручилац предметних радова:

(назив и седиште наручиоца)
Лице за контакт:

(име, презиме, контакт телефон)
Овим путем потврfјујем да је

(навести назив седиште понуТјача)
за наше потребе извео:

(навести референтне радове уговора)
у уговореном року, обиму и квалитету и да није прекршио своје обавезе из гарантног
рока

Датум закључења
уговора

Датум реализације
уговора

Вредност уговора
без ПДВ
(динара)

Вредност изведених
радова без ПДВ

(динара)

Датум:
М.П.

Наручилац радова:

Наротепа:
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по
члану 170. став 1. тачка З. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих
података у понудије основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка
3) Закона
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ИЗЈАВА ПОНУЋА А— КАДРОВСКИ КАПАЦИ ЕТ
На ос ову члана 77. став 4. Зако а о јавним набавкама („Сл ж6ени
бр.12 -/12, 14/15 и 68/15) ПонуFјач даје следеfiу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Под п ном материјалном и кривичном одговорношFiу изјављујеп~о да располажемо
кадро ским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком "Реви~ализација и
АК3 еталних конструкција у брани ХЕ Бајина Башта" број ЈН/2100/0027/2019,
односјјо да имамо запослена или ангажована (по основу радног одн са или неког другог
облик ангажовања ван радног односа, предвиТјеног члановима 19~202 Закона о раду)
следе1іа лица која Fie бити ангажоваіа ради извршења уговора:

ОБРАЗАЦ 7.

гланик РС',

Ре.

бр'
Захтевани кадровски капацитет

Име и презr~ме
запосленог/
ангажованог

Врста и степен
стручне спреме

1.
Дипломирани граi7евински инжењер
важеfiом личном лиценцом одговорног
извоfјача радова
(лиценца број 410)

са

2. ;
Дипломирани машински инжењер
важеfiом личном лиценцом од~-оворног
извоfјача радова
(лиценца број 432)

са

Електро заваривач са атестоn~
заваривање са уверењем за рад

за РЕЛ
на висини

4 Електро заваривач са атестом~
заваривање са уверењем за рад

за РЕЛ
на висини

Електро заваривач са атестоп~
заваривање са уверењем за рад

за РЕЛ
на висини

6. . Бравар са уверењем за рад на висини

7. Бравар са уверењем за рад на висини

8. Бравар са уверењем за рад на висини

9. Бравар са уверењем за рад Јвисини '
i

10. , Бравар са уверењем за рад на висини

I~,
11. Лице ~а положеним испитом з~ БЗР

Уз ову Изјаву достављамо сву захтевану документацију за нав~дене раднике.

Дат м:
М.П.

ПонуFјач:
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Напомена:
-Уколико група понуfјача 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 овлашFiеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
У3 ДОСТАВf6ЕНУ ПОПУFbЕНУ, ПОТПИСАНУ И ОВЕРЕНУ ИЗЈАВУ ДОСТАВИТИ
ЗАХТЕВАНЕ ДОКАЗЕ, У СУПРОТНОМ ПОНУДА ЋЕ БИТИ OЦEFbEHA КАО
НЕПРИХВАТЈ6ИВА.
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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 за ЈН/2100/0027/2019 — "Ревитализација и АК3
металних конструкција у брани ХЕ Бајина Башта" је споразум којим се понуТјачи из
групе меТјусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:

ПОДАТАК О НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЋАЧА

1. Члану групе који fie бити
носилац посла, односно који fie
поднети понуду и који fie
заступати групу понуђача пред
наручиоцем;
2. Опис послова сваког од
понуђача из групе понуfјача у
извршењу уговора:

З.Друго:

Потпис одговорног лица члана групе понуfјача:

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

м.п.
Датум:

Напомена:
У случају подношења 3аједничке понуде попунити, потписати, оверити и доставити
овај Образац, а ако не могу сви подаци да стану у овај Образац доставити потписан
и овврен Споразум у складу са Законом о јавним набавкама и овом Конурсном
документацијом, а који обаввзно садржи податке из Обрасца (flpunor 1).
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О ! 3ВРШЕНОМ ТЕРЕНСКОМ

За Н/2100/0027/2019 -"Ревитализација и АКЗ металних
брани ХЕ Бајина Башта"

ПРИЛОГ 2

ПОТВРДА

ОБИЛАСКУ МЕСТА ИЗВОЋЕF6А АДОВА

конструкција у

Дана, 2019. године заинТересовано лице 
је изв • шио обилазак и преглед терена на коме fle се изводити радови према Конкурсној
докум нтацији за јавну набавку број ЈН/2100/0027/2019 - "Ревитализација и АКЗ
метал их конструкција у брани ХЕ Бајина Башта".

Име и презиме извршиоца обиласка:

Перуfi - ц,
Дана

Потпис:

2019. године

М.П.
Потпис овлашFiеног лица:

НАПО ЕНА:
Само у случају обиласка локације издаfiе се ова Потврда и ПонуТјач fie је
npun. umu уз Понуду, у супротном Понуfјач није обавезан • приложи бланко
Потв ' ду.
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ЗАПИСНИК О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

за ЈН/210010027/2019 - "Ревитализација и АКЗ металних конструкција у
брани ХЕ Бајина Башта"

Датум 

извоfјач радова: нАРУЧИЛАЦ:

(назив правног лица) (ЈП ЕПС - Огранак "Дринско - Лимске ХЕ)

(Адреса правног лица) (трг Душана Јерковиfiа број 1,
31250 Бајина Башта)

Број Уговора/Датум:  
Уговорена вредност (без ПДв-а): 
ПлаТiено по уговору (без ПДв-а): 
Преостало за плаfiање по уговору (без ПДв-а): 
Број налога за набавку/наруцбенице (нЗн):  
Место извођења радова/ Место трошка':  
Објекат:  

А) дЕтАљнА спЕциФикАциЈА РАдовА:

Укупна вредност изведених радова по спецификацији (без ПДв-а)

ПРИЛОГ: нАЛОГ ЗА нАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере,
јед.цену без ПДв-а, укупну цену без ПДв-а, укупан износ без ПДв-а) /
Извештај о изведеним радовима

Предмет уговора (радови) одговара траженим техничким
карактеристикама. 
Предмет уговора нема видљивих оштеflења

❑ ДА
❑ нЕ

❑ ДА
❑ нЕ

Укупан број позиција из спецификације: Број улаза:

навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају
рекламације):
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МОДЕЛ УГОВОРА

за ЈАВНУ НАБАВКУ број ЈН/2100/0027/2019 "Ревитализација и АК3 металних
конструкција у брани ХЕ Бајина Башта"

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде 6ufie
закључен Уговор о јавној набавци. Понуfјач дати Модел уговора потписује, оверава и
доставља у понуди.

1. Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Матични број
20053658, ПИБ 103920327, ТекуТiи рачун 160-700-13 Banca lntesa ад Београд,
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ "Бајина Башта", ТргДушана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта
који заступа Зорица Јовановиfi, дипл.економиста, Финансијски директор
Огранка "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта, , по Пуномоfiју број
12.01.47976/1-15 од 24.09.2015. године и Допуни Пуномоfiја број 12.01.47951/2-
15 од 07.10.2015. године
МБ 20053658
ПИБ 103920327
Текуfiи рачун број 160-797-13, Банка 1NTESA a.d. Beograd
(у даљем тексту: Наручилац)

и
2.  из 

Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
Текуflи рачун број:  
(у даљем тексту: ИзвоТјач радова)

Чланови групе/подизвоfјачи: (овај став се уноси у Модел само ако постоје)
1.  из 

Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  

2  из 
Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
ТекуТiи рачун број:  

У даљем тексту за потребе овог Уговора заједно названи: Уговорне стране,
Закључиле су дана  године у Бајиној Башти,
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НЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС` бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2 15), (даље: Закон), Наручил~ц је спровео Отворени поступак јавне набавке за
набав у радова број ЈН/2100/ООТ~7/2019 - "Ревитализација и АКЗ металних
конст укција у брани ХЕ Бајина Б~шта".

На ос ову Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и на
интер ет страници Наручиоца, од  . године, ПонуFјач је дост~Iавио понуду
број: од   године (у даљем тексту: Понуда) (уписује
Пону ач радоеа).
Наруч~плац је на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, сачињеног у
складу са чланом 105. Закона и Одлуке о додели уговора број: од
 године, донете у складу са чланом 108. Закона, изаб•ао Извођач радова
  за извођење радова из став- првог овог члана
(ynuc

ПРЕД

је Наручилац).

ЕТ УГОВОРА
Члан 2.

Пред ет овог Уговора је извођење радова - "Ревитализација и АК металних
~укција у брани ХЕ Бајина Башта" (даље: радови), а рема захтевима и
ма из Конкурсне документације Наручиоца, прихваfiене техн чке спецификације
е Извоfјача радова број од године
онуда као Прилози), саставни су део овог Уговора.
лац уговара радове предви~Fјене техничком спецификац јом — предмер и
чун, која је саставни део конкурсне документације као Прило,г овом Уговору.
ично извршвње уговора Извоfјач радова ћe у складу са Г'(онудом, уступити
ођачу: I  (назив
ођача, из АПР) и то: 
адова), са процентом учешћа у понуди од   (бројча)-іо исказани
та). ~попуњава Понуfјач)
ч рад~ва који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично
о подизвођачу у потпуностијв одговоран Наручиоцу за реализацгјју радова.
понуFјача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено и солидарно за
њв обавеза по основу овог Уговора.

Члан 3.
ИзвоТј.:ч радова се обавезује да радове из члана 2. овог Уговора изведе у складу са
пропи(има Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама
произ=оfјача, а у свему према одредбама овог Уговора и сопственој Понуди.

УКУП А ЦЕНА

Укупн_ уговорена цена из члана 2
динар-, без обрачунатог пореза

Члан 4.
овог Уговора износи:  
на додату вредност (словима:

).
Звани ни средњи курс евра на дан отварања понуда, курсна листа НБС бр. _, износи

динара.
На це у из става 1. овог члана обра унава се припадајуfiи порез на додату вредност у
склад са прописима Републике Срб је.

~
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ИЗМЕНА ЦЕНЕ ТОКОМ ИЗВОЋЕЊА РАДОВА
Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене из основне понуде нeFie мењати у
случају промене цена елемената на основу којих је формирана јединична цена радова
(фиксна цена), за све време важења овог Уговора.

УСЛОВИ, НАЧИН ПЛАЋАЊА И КОРЕКЦИЈА ЦЕНЕ
Члан 6.

Наручилац не може да прихвати било какво авансно плаfiање.

Наручилац се обавезује да Извођачу радова, цену из члана 4. овог Уговора, плати
динарском дознаком, на следеFiи начин:

• до 90% од укупно уговорене вредности, увеFiане за припадајуТiи порез на додату
вредност 6иfie плаfiено по испостављеним привременим ситуацијама
испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаних и
оверених листова граi7евинске књиге, које су оверене од одговорних лица Уговорних
страна, у законском року до 45 дана од дана пријема истих на писарници Наручиоца,

• остатак по завршетку радова, окончаном ситуацијом у законском року до 45 дана од
дана пријема исте на писарници Наручиоца. Окончана ситуација испоставља се
након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које
записнички оверававају одговорна лица за примопредају и коначни обрачун
изведених радова Уговорних страна, уз доставу Банкарске гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року.

Сва плаfiања Fie се вршити на основу потписаних и оверених привремених ситуација и
окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашfiује Наручилац у
складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 -
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења
стручног надзора ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015). .
У привременој ситуацији, за изведене радове, навести ознаку делатности прописане
Уредбом о класификацији делатности из области граfјевинарства.
Привремене и окончана ситуација се испостављају најкасније до 05. у месецу за радове
извршене у претходном месецу, према количинама из обрачунских листова граfјевинске
књиге, овереним и потписаним од стране Извоfјача радова и надзорног органа, у складу
са Законом о планирању и изградњи.
Плаfiање fie се вршити у динарима.
Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања,
биfiе реализоване највише до износа средстава, која fie за ту намену бити одобрена у
новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима fle се плаFiати уговорене обавезе.
У случају примене корекције цене ИзвоFјач радова Tie издати рачун на основу уговорених
јединичних цена, а за вредност корекције цене на рачуну fle исказати као корекцију
рачуна књижно задужење/одобрење, или fie уз рачун за корекцију цене доставити
књижно задужење/одобрење.
Извођач радова се обавезује да се приликом испостављања рачуна — ситуације
обавезно позове на број и предмет Јавне набавке и заводни бројУговора (заводни
број код Наручиоца).
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ција цене

закључења Уговора, уколик од дана истека важности ~I
ка ДПО доfје до промене ср дњег курса ЕУР према подацi
за виiие од 5°/о, цена се мож кориговати до истека уговор
, завиiсно од промена курса ЕУР. Промена уговорене цене
и начин:

онуде до момента
iма На•одне Банке
:ног рока извођења
fle се извршити на

;а цена
$ворена цена
средњ,и курс ЕУР на дан ДПО (курсна листа НБС)
редњи курс ЕУР на дан када је започето отварање понуда (курсна листа НБС)
ном уговора не сматра се уоклаfјивање цене са унапред `асно дефинисаним
-трима у уговору и овој конкурсној документацији.

СРЕД ТВА 06E36EЋEFbA
А) Б. нкарска гаранција за добро изершење посла.

Члан 7.
Изабр- ниi понуi7ач је дужан да у тренутку закључења Уговора, а нај асније у року од 10
(десет дана од дана обостраног потписивања Уговора од за онских заступника
уговорник страна, а пре почетка извођења радова, као одложни усл•в из чr~ана 74. став
2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука
УСЈ и .7/89, , Сл.лист СРЈ" бр. 31/93 и ,,Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003 - У тавна ј]І овеља), као
Сфо ' а добро извршење посла преда Наручиоцу Банкарску г ранцију за добро
изер ење посла.
Изабр:
изврш ~
напла.
вредн
Банка'і
уговор
Ако с=
гаран
не мо
проме
Наруч
изабр.
предв
У случ
овој Г_
Репуб
У случ.
по ово
приме

і

ни понуТјач је дужан да Наручиоцу достави банкарску i
ње посла, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и н
иву банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу
сти уговора без ПДВ.
ска гаранција мора трајати најмање 30 (тридесет) календа
ног рока важења уговора.
за врlеме трајања уговора п оомени рок важења уговора, важност банкарске

ије за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета Банкарсiса гаранција
е да садржи додатне услове за исплату, краflе рокове, мањи износ

-ену месну надлежност за реиiавање спорова.
лац fie уновчити дату Банкарску гаранцију за добро извршењ
ни понуFјач не буде извршавао своје уговорне обавезе у р
fјен уговором.
;ју да је пословно седиште баН ке гаранта у Републици Србиј
ранцији, утврfјује се надлежност суда у Београду и примена
ике Србије.
: ју да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Ср
Гаранцији, утврђује се надл9жност Спољнотрговинске арб

у Пра i илника ПКС и процесног и материјалног права Репуб

аранцију за добро
~ први г~исани позив
од минимално 10%

ских дана дуже од

:посла
ковима

или

у случају да
и на начин

у случају спора по
атеријалногправа

ије у с учају спора
траже~при ПКС уз

ике Србије.
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У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани
понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг.
Гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника,
Налогодавца и Емисионе банке.
Гаранција истиче на наведени датум,без обзира да ли нам је овај документ враFiен или
не.
На банкарску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ
758, Међународне Трговинске коморе у Паризу.

СФО за добро извршење посла обавезно се доставља у року од 10 дана од
закључења Уговора, у супротном Наручилац може покренути поступак раскида
Уговора и активирање, код банке, СФО за озбиљност понуде.

6) Банкарска гаранција за отклањаrне недостатака у гарантном року

ИзвоFјач радова је дужан да, у тренутку примопредаје радова или најкасније 5 дана
пре истека Банкарске гаранције за добро извршење посла, преда Наручиоцу
Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива,
безусловна, без права протеста и платива на први позив, издата у висини од минимално
5% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења најмање 30 (тридесет) дана
дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за
последицу и продужење Банкарске гаранције.
Уколико Понуfјач не достави Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року, Наручилац има право да наплати Банкарску гаранције за добро
извршење посла.
Достављена Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краТiи
рок и мањи износ.
Наручилац је овлашfiен да наплати Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року у случају да Понуfјач не испуни своје уговорне обавезе у погледу
гарантног рока.
Понуi7ач може поднети гаранцију стране Банке само ако је тој Банци додељен кредитни
рејтинг. У том случају Понуђач је обавезан да Наручиоцу достави контрагаранцију
домаfiе Банке.
На банкарску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ
758, Међународне Трговинске коморе у Паризу.
Гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника,
Налогодавца и Емисионе банке.
Гаранција истиче на наведени датум,без обзира да ли нам је овај документ враflен или
не.
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року,
Наручилац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро
извршење посла.
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РОК k МЕСТО ИЗВОЋЕF6А РАДОВ
Члан 8.

ИзвоFј ч радова се обавезује да радове започне одмах након обостраног потписивања
Угово а и увоТјења ИзвоТјача радова у посао од стране Наручиоiда (максимално 20
кален арских дана од дана ступања Уговора на снаry).
ИзвоТј ч радова се обавезује да комјілетан обим предметних радо а извр и у року од
макси ално 300 (три стотине) к лендарских дана од дана почет а извоfјења
пред етних радова.
Рок з4 извоFјење радова мирује у с учају да се појаве накнаде околности на страни
Наруч оца, а које онемогуfiавају ИзвоТјача радова да изведе радове у уговореном року,
и то: I I I
1. иэ'мене у току радова
2. н кнадни захтеви Наручиоца.
Рок за завршетак радова може се пр дужити на захтев Извоfјача ра ова или Наручиоца
ако у говореном року наступе следе~iе околности:
1. п ступање треfiих лица без крив Iице Уговорних страна
2. п екид радова изазван актом надлежног органа, за који нису дговорне Уговорне

ст ане
3. временс их неприлика које нис~i могле да се предвиде у тр нутку п~ отписивања

Уг~рвора,~ а које би битно утицале на сиryрност и безбедносiг радова, објеката,
опlреме и радне снаге;

4. н': кнадни радови, у поступку уговарања сагласно Закону;
5. н предвиђени радови, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се

м• рају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;
б. ви кови радова, уколико њихова вредност прелази 10°/о (десет посто) од укупно

уговорене цене радова и то само уделутих радова који прелазе аведени проценат,
у , оступку уговарања сагласно Закону.

7. В ша сиr~а коју признају постојеfiИ прописи
8. О•тале оlбјективне околности које не зависе од воље Уговорни стран .
9. П•треба: усклађивања извоFјеlња радова који су обухваflени конкурсном

до ментацијом и радова који fie се накнадно уговорити у ндвом поступку јавне
на•авке іоја fie обухватити прео9тале радове из техничке докуп

l
іентације.

Извоfј •• ч радова је у обавези, да писlаним путем благовремено o6a вести Наручиоца о
разло има кашњења и потребама продужетка рока , у складу са одредбама члана 115.
Закон- о јавним набавкама, што Fie такође у писаној форми бити вери•.иковано од
стран,= Наручиоца.

Место извоТјења радова

Место извоТјења радова је брана :ХЕ Бајина Башта".
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОцА
Члан 9.

Обавезе Наручиоца по потписивању овог Уговора су да:
1. У року од 3 (три) дана, у писаној форми обавести Извођача радова о лицу

задуженом за реализацију овог Уговора.
2. У року од 3 дана достави решење за лица која fie вршити стручни надзор на

извођењу радова
3. Именује лице одговорно за безбедност и здравље на раду
4. Након завршетка радова, заједно са ИзвоТјачем радова, одреди лица за

квалитативни и квантитативни преглед, примопредају и коначни обрачун изведених
радова.

5. Редовно измирује обавезе према ИзвоТјачу радова за изведене радове на основу
привремених ситуација и окончане ситуације.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЋАЧА РАДОВА
Члан 10.

Обавезе Извоfјача радова по потписивању овог Уговора су да:
1. Радове изведе у свему према важеfiим техничким прописима, стандардима и

нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици
Србији, техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог
Уговора,

2. У року од 3 (три) дана одреди свог представника задуженог за реализацију обавеза
из Уговора и npaFieњe и о томе обавести Наручиоца у писаној форми,

3. Одреди одговорне извоfјаче радова, по струкама, у складу са Законом о планирању
и изградњи, у року од 3 (три) дана и о томе у писаној форми обавести Наручиоца,

4. Писаним путем обавести Наручиоца о моryFiим кашњењима, као и о разлозима
кашњења а Обавештење о томе доставити Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре
истека рока из члана 8. овог Уговора. У противном, сматраfiе се да Извоfјач радова
нема основа за остваривање права на продужење рока и примењиваfiе се одредбе
члана 12. овог Уговора,

5. Одреди одговорно лице за безбедност и здравље на раду и координатора
градилишта уэ сагласност Наручиоца

б. Уради и достави Наручиоцу план превентивних мера
7. Изради елаборат обезбеi7ења градилишта и све запослене на градилишту упозна

са елаборатом о уреFјењу градилишта, а уколико не постоји, упозна са свим
опасностима, штетностима и ризицима на тим радним местима у складу са Актом о
процени ризика за та радна места

8. За све време извођења радова уредно води грађевински дневник, грађевинску
књигу и обезбеди књигу инспекцијв,

9. За опрему, рад и материјал, Наручиоцу без одлагања достави потпуну атестну
документацију

10. Уредно одржава градилиште, материјал депонује правилно и обезбеди несметани
cao6pafiaj, за све време трајања санационих радова.

11. По завршетку радова, место радова доведе у стање сходно прописима Републике
Србије,
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12. Н~јкасније у року од 3 (три) дана по завршетку радова писаним путем, преко
н дзорнir органа, обавести Нар~чиоца о тој околоности,

13. Све примедбе које се односе на рбим уговорених радова као и квалитет изведених
радова отклони без новчане надокнаде

14. О игура објекат у изградњи, радове и запослене, као и да осигура од одговорности
из делатности према треfiим лиуима за послове који су предмет овог Уговора.

15. У~ Уговор достави попуњене, потписане и оверене Обрасце - Г~писак радника који
fi бити ангажовани на предметним пословима у току извоFјења радова и Списак
опреме за рад која fie се користити у току извоFјења радова ( амо радници које
И~вођач радова наведе на том Списку могу извршавати п едметrе радове и
с мо опрема са Списка се можg користити у току извоFјења радова). Уколико у
тоу извођења предметних радова, из оправданих разлога, буд неопходна измена
н Iведених Спискова, Извоfјач раова се мора, писаним путем, ббратити Наручиоцу
са Захтевом за измену и допуну Списка. Након еагласности ој стране Наручиоца,
пре измене Списка, Извођач радова мора доставити сву потреб у документацију за
из ену Списка (захтевану документацију за раднике, односно о рему).

Изво ач радова не може започе4л извођења предметних ра ова уколико није
доста = ио сву напред наведену документацију.

Члан 11.
ИзвоFј••ч радqва је дужан да без одлагања писмено обавести Нару иоца о било каквој
проме и у вези са битним елементима овог Уговора, која наступи на он закључења овог
Угово'•а, односно током важења овог Уговора и да је документује н прописани начин.

УГОВ 0

Уколи
року, '
% од:
од вр~
Угово .
изврш
обаве
текуflи

кВАн
ИЗВЕ

РнА кдзнА (пЕнАли)

Члан 12.
о Извођач радова не изврши радове који су предмет овог Уфвора у уговореном
з члана 8. овог Уговора НаручLлац има право да наплати уго орну каэну, и то 0,5
редности предмета уговора за сваки дан закашњења, а НајвиџЈе у износу од 10 %
• ности уговора без ПДВ-а.
не стране су сагласне да у сг~учају из става 1. овог члана Уговора, Наручилац
плаfiање обавеза Извођачу радова по ситуацији/рачуну пр бијањем доспелих

а са потраживањима по основу уговорне казне, а преосталі изноq уплатом на
рачун, ИзвоТјач радова у року из члана б. овог Уговора. I

11
ИТАТИВНИ И кВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И кОНАЧНИ ОБРАЧУн
ЕНИХ РАДОВА

Члан 13.
Извоfј'. ч радова је у обавеэи да преко Стручног надзора писмено обавести Наручиоца
о завр етку адова на објекту и спремности за примопредају Уг• ворених изведених
радов., н'ајкасниј'е 3 (три) дана по за~ршетку свих радова.

Члан 14.
Потпи ивањем Записника о примопредаји изведених радова омогу ује се спровоfјење
конач огобрачуна.
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Члан 15.

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врше одговорна лица за
примопредају и коначни обрачун.
Уколико од стране одговорних лица буду констатовани недостаци, чије отклањање није
било нужно у току примопредаје изведених радова, Извођач радова је дужан да и те
недостатке отклони у накнадно остављеном року који не може бити краfiи од 5 дана ни
дужи од 10 дана.

Члан 16.
Извођач радова је дужан да сарађује са одговорним лицима за примопредају изведених
радова (са квалитативним и квантитативним прегледом и пријемом) и да поступи без
одлагања по свим захтевима те одговорних лица.
Наручилац и ИзвоFјач радова су дужни да одговорним лицима за примопредају
изведених радова обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и
изградњи.
Уколико одговорна лица за примопредају изведених радова у свом извештају констатује
примедбе на изведене радове, Извоfјач радова је у обавези да их отклони у року који
предложе одговорна лица.
Уколико Извоfјач радова у остављеном року не поступи по примедбама одговорних лица
за примопредају изведених радова Наручилац Fie ангажовањем треfiих лица отклонити
недостатке о трошку Извоfјача радова путем наплате Банкарске гаранције за добро
извршење посла.
По добијеном позитивном извештају одговорних лица за примопредају изведених
радова Наручилац и Извоfјач радова Tie, без одлагања, а најкасније у року 7 (седам)
дана, приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.
Након примопредаје изведених радова може се приступити коначном обрачуну
изведених радова и опреме.

Члан 17.
За случај било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници
Наручиоца и Извоfјача радова сачиниfiе Записник са примедбама који fie ИзвоFјача
радова обавезивати да установљена одступања отклони у року, задатом од стране
комисије, и процес извршења усагласи са условима из конкурсне документације.
У супротном Наручилац стиче право да раскине овај Уговор и активира Банкарску
гаранцију за добро извршење посла.

Члан 18.
Ако није мoryFie иэвршити квантитативни и квалитативни пријем предмета Уговора из
било којих разлога или ако нема услова за извршење, из разлога што Извоfјач радова
није у стању да изврши обавезе из овог Уговора, Наручилац fie оставити накнадни рок
за извршење истог.
Ако ни у накнадном року који не може бити краFiи од 5 ни дужи од 10 дана не буде
извршен квантитативни и квалитативни пријем, Наручилац стиче право на раскид овог
Уговор и активирање Банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Члан 19.
За кварове настале на испорученој и монтираној опреми и изведеним радовима у
гарантном року, а који нису последица радњи или пропуста Наручиоца, Извоfјач радова
је дужан да се одазове на први позив Наручиоца, у року од 48 (четрдесет осам) часова
од тренутка пријема захтева за сервисом у писаној форми од стране овлашFiеног лица
Наручиоца, и да исте отклони без права на накнаду.
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о Извоfјач радова није у м,огуF~ности да у наведеном року отілони квар обавезан
редме ну опрему замени опреиом једнаких или бољих техни ких карактеристика
равке.
рема из става 4. овог члана не може да се поправи у року од ?~0 (двад~есет) радних
ИзвоТјач радова се обавезује~да у наведеном року Наручиоцу испоручи нову

најмање једнаких техничких арактеристика.

ЗАШ ИТА НА ГРАДИЛИШТУ
Члан 20.

Извођ:ч радова је обавезан да предузме мере техничке заштиi
сигур ост објеката и радова, раднvка и материјала, пролазника,
суседних објеката, околине и имовине треfiих лица и непосредно је
је на окнадити све штете које извршењем уговорених радова е
Наруч оцу и/или треТiим лицима.
ИзвоТј ч радова је дужан да 
која је настала због непридржава
од ст ане ИзвоFјач радова, одн
ангаж вао Извоfјач радова, ради 

е и друге мере за
јавног cao6pafiaja,
одговоран и дужан

вентуално причини

Наручиоцу

обв

и/или његовим запослени ' а наддкнади штету
ња прописаних мера безбедности~и здра~ља на раду
осно његових запослених, као и~ругих ~пица које је

~ љања послова који су предм т овог уговора.
Под , тетом; у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета
наста а услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета астала на имовини
Наруч оца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручи ац ради отклањања
после ица настале штете.
Уколи о Уговорне стране заједничкл, преко овлашFiених предст вника констатују и
запис ички потврде да је за део н~астале штете из става 1. ов г члана одговоран
Наруч лац, ИзвоТјач радова има право на накнаду тог дела висине сплаТiене штете на
начин условима плаfiања сходно члану 6. овог Уговора.

Члан 21.

ИзвоТј :ч радова је посебно обавезан,
1. да се придржава Закона о безбедности и здрављу на раду ("

101/2005Ј 91/2015) и Закона о заштити од пожара ("Cn.rnact
20 2015 ) и Правилника о општипі мерама заштите од опасног ~
ст іује, намењеног за рад на објектима у радним просторијама
("I л. гласнику СРС", бр. 21/89) ,

2. да пре пвчетка извоТјења радова Наручиоцу достави документе
ра• ника за безбедан и здрав рад, за послове које fie обављ
ле арске извештаје за наведене раднике издате од страЕ
за і ужења радника са личним и колективним заштитним средстi

З. да пре почетка извоFјења радов Наручиоцу достави стручни н
ор, fja за рад исправна, што се потврFјује стручним налазом од ~

4. да пре почетка извођења ; ра ова, јави именованом и о
бесбедноiст и здравље на раду аручиоца, ради упознавања а
оп:сностима и штетностима и мерама заштите на послоЕ
ан ажовани.

5. права и обавезе уговорних страна у вези са безбедности и
дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на рад;
деb овог уговора.

~л.гласник РС", бр.
ик РС' бр. 111/09,
,ејстава електричне
и на градилиштима

о оспособљености
ти код Наручиоца,
е медицине рада;
има,
маз да су опрема и
~влашfiених кyfia,
говорном лицу за
јгажованих лица са
има на којима су

драв ем на раду
, који су саставни
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Члан 22.
Пре почетка извођења радова из члана 2. овог Уговора, Извођач радова је дужан да
Наручиоцу достави списак ангажованих радника и да сваку промену ангажованих
лица пријави Наручиоцу, уз достављање тражене докуметације из овог Уговора и
јављање без одлагања, именованом и одговорном лицу Наручиоца за безбедност и
здравље на раду .

ГАРАНТНИ РОК
Члан 23.

Гарантни рок за предмет набавке је   месеца и почиње да тече од дана
састављања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране
надзорног органа и овлашflених представника Уговорних страна.
ИзвоFјач радова је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у
року од два дана, одазове и у најкраFiем року отклони о свом трошку све недостатке,
који су настали због његовог пропуста и неквалитетног рада.

ВИШАК РАДОВА И НЕПРЕДВИЋЕНИ РАДОВИ

Члан 24.
Уколико се током извоfјења уговорених радова појави потреба за извоfјењем радова
више од уговорених, који прелаэе 10°/о вредности укупно уговорених радова, ИзвоFјач
радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и
Наручиоца у писаној форми. ИзвоТјач радова није овлашfiен да без писане сагласности
Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова који прелазе 10°/о
вредности укупно уговорених радова.
Извоfјач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиFјених радова, уз
сагласност стручног надзора, уколико је њихово извоFјење нужно за стабилност објекта
или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догаi7ајима
(клизиште, појава воде и сл.). Извоfјач радова и стручни надзор су дужни да одмах по
наступању ванредних и неочекиваних догаfјаја о томе обавесте Наручиоца.
Посебне узансе о граFјењу („Сл. Лист СФРЈ", бр. 18/77) fie се примењивати за
евентуалне вишкове радова до 10 % уговорене вредности радова, а за остале вишкове
радова Fie се примењивати Закон. Вишак радова до 10°/о уговорених радова сматра се
уговореним радовима по опису и јединичним ценама из Уговора.
Извоfјач радова се обавезује да поред радова из Предмера и предрачуна радова,
независно од стварно изведене количине, изведе и све евентуалне НепредвиFјене
радове који уговором нису обухваflени, а који су због непредвидљивих околности
постали неопходни за испуњење Уговора и чија укупна вредност није веЋа од
петнаест процената (15%) вредности уговорених радова.
У случају појаве непредвиfјених радова Наручилац Fie поступити у складу са чланом 36.
став 1. тачка 5. Закона.

Члан 25.
Извођач радова је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на
раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.
Извоfјач радова је дужан да поседује полису осиryрања од одговорности из делатности
за штете причињене треТiим лицима.
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ач радова је дужан да, у складу са законом, обустави ослове на радном
уколико је забрану рада на ра~дном месту или забрану употр~бе средства за рад

~ лице одреFјено, у складу с прописима, од стране наруLіиоца ,~а спроводи
лу примене превентивних меbа за безбедност и здравље на рад~r, док се не
e његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Члан 26.

ач радова нема право на накнаду трошкова насталіјх због оправданог
вљања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити vІоже продужити рок

за извршење послова, због тога што оу послови обустављени од стр не лица одређеног,
у скл ду са прописима, од стране Наручиоца за спровоFјење контроле примене
превеі1ітивних мера за безбеданост и здравље на раду.

ВИШ ' СИЛА

; Дејств
' свих
неизві
више,
више
за вре
Угово і
више
четрд:
другу
траја .
За вр:
троша
више
надок
прест.
Уколи
Угово і
Угово
догов
— није

.
1

ЛИЦА

Члан 27.
• више силе се сматра за случај који ослобаТја од одговорн сти за извршавање
ли неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично пли потпуно
шење" уговорених обавеза, з~ ону Уговорну страну код кој је наступио случај
иле, или обе Уговорне стране када је код обе Уговорне стране наотупио случај
иле, а извршење обавеза које 'е онемоryFiено због дејства в ше силе, одлаже се
е њеног трајања.

на страна којој је иэвршавање уговорних обавеза онемоry ено у лед дејства
иле је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у р ку од 48 (словима:
сетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писа.іим пуі1ем обавести

~ говорну страну о настанку вiіше силе и њеном процењеном или очекиваном
у, уз достављање доказа о постојању више силе.
ме трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један
, или ryбитак једне и/или обе Уговорне стране, који је наст о за време трајања
иле, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом оју је обавезна да
ади друга Уговорна страна, ~ни за време трајања више иле, ні по њеном
нку.
о деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) к лендарских дана,
не стране fie се договорити о даљем поступању у извршавању од~едаба овог
а — одлагању испуњења и о томе fie закључити анекс овог Уговора, или fle се
рити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по вом основу
на од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штет~

АДУЖЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈ РАДОВА (надзор и финасr~јска реализација)

Наручилац, у
Члан 28.

складу са својим интерним прописима именује
➢ Милију Ћукиfiа дипл.граfј.инж, за праflење извршења Уго

органа и

➢ Оливера Лендиnа - лице задужено за праhење финансi
Уговора.

вора - надзорног

јске реализације
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Именовани су дужни да врше следеТiе послове:
1. надзор над извоТјењем радова, обрачун изведених радова;
2. праfiење степена и динамике реализације Уговора;
З. npaFieњe датума истека Уговора;
4. npaFieњe усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних

одступања, а све у складу са Решењима која fie бити прилог Уговору.
Извођач радова именује као одговорно
лице за извршење Уговора, са стране ИзвоТјача радова (попуњава ПонуГјач)..

РАСКИД УГОВОРА
Члан 29.

Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношflу воља Уговорних
страна.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следеfiим случајевима:
1. уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 25 календарских дана,

као и ако ИзвоFјач радова не изводи_ радове у складу са пројектно-техничком
документацијом или из неоправданих разлога прекине реализацију овог, а без
сагласности Наручиоца;

2. уколико извршени радови не одговарају прописима Републике Србије или
стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извоfјача радова,
а Извоfјач радова није поступио по примедбама стручног надзора.

З. У случају раскида уговора, Извоfјач радова је дужан да изведене радове обезбеди
и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и
пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове једностраног раскида овог Уговора сноси Уговорна страна која је одговорна
за раскид уговора.
Износ штете која настане раскидом Уговора утврТјује Комисија састављена од
представника Наручиоца и ИзвоFјача радова у свему у складу са одредбама 300 о
раскиду уговора и правила о накнади штете

PEWABAFbE СПОРОВА
Члан 30.

Уговорне стране су сагласне да fie сваки спор који настане у вези са овим Уговором,
настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране fie
решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки
спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда.
У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а
поступак се води на српском језику.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.

Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и
потписане од стране законских эасryпника Уговорних страна.

Члан 32.
Неважење било које одредбе овог уговора нeFie имати утицаја на важење осталих
одредби уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог уговора.
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Члан 33.
говор'се сматра закљученим када га потпишу законски заq
авниц~ УГоворних страна, а ст,~па на снагу када Извоfјач радb
достави Банкарску гаранцију за добро извршење посла из ч

говор важи до обостраног испу~ења Уговорних обавеза, а на

Члан 34.
ни део овог Уговора чине Прилози:

К•нкурсна документације за јавну набавку број ЈН/2100/0027/2
Споразум о заједничком наступа у- у случају подношења Зај

нуда Извоfјача радова, број од
ручиоца заведена под бројем 1  дана
пуњава понуђач)
разац структуре цене
шења о одговорним лицима од стране Наручиоца, за извршење
вора
исак радника ИзвоFјача радова
исак ангажованих средстава за рад

тупници/овлашТiени
ва испkни одложни

ана 7. овог Уговора.
дуже д . 30.11.2020.

19
дничке понуде

године, која је код
године (не

тврда
илог о
вор о

о безбедности и здрављу на раду
безбедности и здрављу на раду
чувању пословне тајне и поверљивих информација.

и реализацију

Члан 35.
што није реryлисано овим Уговором примењују се одредбе 300 и других прописа
ике Србије.

Члан 36.
овор је сачињен у б(шест) истоветних примерака од којих је 4 (четири) примерка
учица .и 2 (два), идентична, примерка за Извоfјача радова.

НАРУЧИЛАЦ:

"Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 13,
11000 Београд

Огранак
"Д • инско - Лимске ХЕ" Бајина Ба та

ТрГ Душана Јерковиflа број 1
31250 Бајина Башта

Зор ца ЈовановиТi, дипл.економ ста
инансијски директор ОГран а

ИЗВОЋАЧ РАДОВА:

(Нвзив)

М.П. (Потпис)

(Име и резиме)

(Фу кција)

Напо ена: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне
предс авља садржину Уговора који fie бити закључен са изабра
буде додељен Уговор о јавној набави,и.

окументације и он
им понуђачем коме
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Прилог о безбедности и здрављу на раду
за ЈАВНУ НАБАВКУ број ЈН/2100/0027/2019

"Ревитализација и АК3 металних конструкција у брани ХЕ Бајина Башта"

НАРУЧИЛАЦ:
Јавно предузеflе "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Огранак
"Дринско - Лимске хидроелектране" Баји,на Башта,
трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта,
које заступа Финансијски директор Огранка Зорица ЈовановиFi, дипл.ецц.,
по ПуномоFiју број 12.01.47976/1-15 од 24.09.2015. године и
Допуни ПуномоFiја број 12.01.47951/2-15 од 07.10.2015. године
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
ТекуFiи рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД
(у даљем тексту: Наручилац)

и

ИЗвОЋАЧ РАДОВА:
 из 

Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
ТекуТiи рачун број:  
(у даљем тексту: Извођач радова)
Чланови групе/подизвоfјачи: (овај став се уноси у Модел само ако постоје)

1  из 
Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
Текуflи рачун број:  
2  из 
Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
ТекуТiи рачун број:  

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)
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Уводне одредбе
сагласно констатују да су по ебно посвеhене реализацији

:rba на раду својих запослених и других лица који учествују у
ну набавку број ЈН/2100/00 7/2019 — "Ревитализација
укција у брани ХЕ Бајина Башта" као и свих других лиц
ност моry да утичу радови које су предмет Уговора.

Ст ане су сагласне:
1 да је Пословна политика Наручиоца спровоfјење и унапреFј
здрав а на раду запослених и свих других лица која учествују у
Наруч оца радова, као и лица која се затекну у радној околин
наста ка повреда на раду и професионалних болести и доследно с
беэбе ности и здравља на раду ("Сл. гласник РС', бр. 101/2005
3акон као и других прописа Републике Србије и посебних ак-
регулLђшу ову; материју.

иљева безбедности
еализацији Уговора
и АК~ металних
на чије здравље и

ње безбедности и
радним процесима
, ради спречавања
ровоТјење Закона о
и 9112b15), (даље:
та Нар~rчиоца, која

11 да аручилац захтева од ИзвоТјача радова да се приликом изво ења радова које су
предм т ово Уговора, доследно придржава Пословне политике аручиоiда у вези са
спров ђењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запо•лених ~ свих других
лица фјаучетвују у радним процесv~ма Наручиоца, као и лица кој се затекну у радној
околиіји, ради спречавања настанка повреда на раду и профес~v оналних болести и
досЛе і но спровођење Закона, као и других прописа Републике Срб~пје и посебних аката
Наруч оца, која реryлишу ову мате ију, а све у циљу отклањања или смањења на
најма; -и могуfiи ниво ризика од наста ка повреда на раду или проф~сионал~их болести.
111 да звођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 11 Уводних одредби.
1. Пр=
ИзвоFј •
пружа
даље
2. Изв 
припр-
обаве
склад
матер
3. Из:
спров':
околи
прила
свих Д
објека
4. Изв'
извоТј:
(подиз
5. Изв
току п 
обаве'
прави
Наруч
5.1. за

і мет овог Прилога о БЗР је ефинисање права Наручиоца
ча радова, као и његових з~послених и других лица која
.а услуга које су предмет Уговора, а у вези безбедности и:
тексту: БЗР).
fјач радова, његови запосленi
ма за ~извођење радова и ко,
а, као приликом отклањања

i и сва друга лица која ангажује
е су предмет Уговора, у току
недостатака у гарантном року,

са 3а'коном као и осталим прописима у Републици Србиј
ју и интерним актима Наручиоца.
ођач радова дужан је да обезбеди рад на радним месігима на којима су
дене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да јадни процес, радна
а, средства за рад и средсLгва и опрема за личну заш иту н раду буду
оfјени и обезбеi7ени тако да не угрожавају безбедност и здр~авље запослених и
•угих лица која ангажује за извоТјење радова које су предме~ Уговора, суседних
а, пролазника или учесника у cao6pafiajy. I

и пра ~а и обавеза
ангажује приликом
дравља на раду (у

fјач радова дужан је да обавести запослене и друга лица кој

, дужни су да у току
трајања уговорних
поступ~ају у свему у
који р~гулишу ову

ангажује приликом
ње радова које су предмет Уговора о обавезама из овјог При
оFјаче, кооперанте, повезана лица).
fјач радова његови запосленiп и сва друга лица која ангажу
ипрема за извођење радова, іоје су предмет Уговора, у току
а, као и приликом отклањања недостатака у гарантном рок~
а, интерних стандарда, пр'оцедура, упутстава и инструкција ~
оца рiдова, а посебно су дужни да се придржавају следеfiих

~ рањено је избегавање примене и/или ометање спровођења
5.2. о•авезно је поштовање правила
на рад;

коришfiења средстава и опре

лога о БЗР

је, дужни су да се у
трајањ уговорених
, придржавају свих
БЗР које важе код

правила:
ера 68Р;

е за лviчну заштиту

1
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5.3. процедуре Наручиоца за спровоi7ење система контроле приступа и дозвола за рад
увек морају да буду испоштоване;
5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек
морају да буду испоштоване;
5.5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама
Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;
5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашfiено
фотографисање;
5.7. обавезно је придржавање правила и сигналиэације безбедности у cao6pafiajy.
6. Извоfјач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених
и свих других лица која ангажује приликом извоfјења радова које су предмет Уговора.
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац нeFie сносити никакву одговорност
нити исплатити накнаде/трошкове извоfјачу радова по питању повреда на раду, односно
оштеflења средстава за рад.
7. ИзвоFјач радова дужан је да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за
коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама
у складу са Законом као и прописима који реryлишу БЗР у Републици Србији и која Tie
бити опремљена одговарајуfiим средствима и опремом за личну заштиту на раду за
извођење радова који су предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици
Србији који реryлишу ову материју и интерним актима Наручиоца.
8. ИзвоТјач радова дужан је да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и
испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад
која fie бити коришfiена за извоТјење радова које су предмет Уговора, а све у складу са
прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и 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 средстава за рад на локацију Наручиоца неfiе бити дозвољено.
9. Извоfјач радова дужан је да Наручиоцу најкасније 3 (словима: три) дана пре датума
почетка извоfјење радова, достави:
списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су упознати са
обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,
списак средстава за рад која fie бити ангажована за извоТјење радова, и
податке о лицу за БЗР код ИзвоFјача радова

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, ИзвоТјач радова је дужан да достави
доказе о:
9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,
9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,
9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и
9.1.4. коришfiењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.
10. Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и
здрав рад приликом извоFјења радова које су предмет Уговора.
Извоfјач радова дужан је да лицу одреТјеном од стране Наручиоца oмoryfiи
перманентно мoryfiнocr за спровођење контроле примене превентивних мера за
безбедан и здрав рад.
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iлац има право да у случајееима непосредне опасности п
ених и/или других лица која је наступила услед изврше •
аљање даљег извођења радова, док се не отклоне уочени
обавести ИзвоFјача радова као и надлежну инспекцијску слу
~ч радова се обавезује да посtупи по налоry Наручиоца из с
~аме су дужне да у случају да у току реализације Уговора
ју у пруімени прописаних мера за безбедност и здравље зап
; су дуlжне да, у случају из ст ва 1. тачке 11. овог Прилога
природу послова које обављ ју, координирају активности
а отклањање ризика од повређивања, односно оштеfiења з
qa промптно обавештавају јвlдна друry и своје запослене
ених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

,

~ живот и здравље
а Уговрра, наложи
едостаци и о томе
бу.
ава 3. ве тачке.
еле радни простор,
.

Начин остваривања сарадње из ст. 1; и 2. ове тачке утврFјује се спо
Спора
одређ
безбе
12.
догађ
Угово

умом;уΡ писменој форми, из ст~ва 3. ове тачке, из реда запосл
је се }іице за координацију с ровоfјења заједничких мера к
ност и здравље свих запослеј.их.
Извоfјач радова дужан је а •благовремено извештава
јима из области БЗР који су настали приликом извоfјења рад
а, 'а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризи

13. ; ИзвоТјач радова дужан је да Наручиоцу достави копију Изв
раду i' оји је„ издао за сваког свbг з~посленог и других лица која
извоFј': ња радова које су предмет говора а који се повредио
радов= које су предмет Уговора и то у року од 24 (словима: двад
сачињ-вања Извештаја о повреди на раду.
14. Ов ј ПрилI ог о БЗР је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака
приме • ка за Наручица и 2 (два), идентична, примерка за Извођача

11

НАРУЧИЛАЦ:

"Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 13,
11000 Београд

Огранак
ринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Трг Душана ЈерковиТiа број 1
; 31250 Бајина Башта

3 ' і ица Јовановиfi, дипл.економиста
инансијски директор Огранка

М.П.

И3вО

слених.
о БЗР, узимајуflи у
вези са применом

равља запослених,
/или представнике

разумол.
ених ко Наручиоца
јима с обезбеђује

Наручјјоца о свим
ва, којђі су предмет
има.
штаја b повреди на
ангаж~iје приликом
риликом извоfјења
сетчетири) часа од

д којих
адова

је 4 (четири)

АЧ РАДОВА:

(Назив

Потпис

( м и презиме)

ункциј~а)
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УГОВОР
о чувању пословне тајне и поверљивих информација

за ЈАВНУ НАБАВКУ број ЈН/2100/0027/2019
"Ревитализација и АКЗ металних конструкција у брани ХЕ Бајина Башта"

Закључен између
1. Јавно предузеhе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Матични број

20053658, ПИБ 103920327, ТекуТiи рачун 160-700-13 Banca lntesa ад Београд,
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ "Бајина Башта", ТргДушана ЈерковиFiа број 1, 31250 Бајина Башта
које заступа Зорица Јовановиfi, дипл.економиста, Финансијски директор
Огранка "Дринско — Лимске хидроелектране", по Пуномоflју број 1 2.01 .47976/1 -1 5
од 24.09.2015. године и Допуни Пуномоfiја број 12.01.47951/2-15 од 07.10.2015.
године

МБ 20053658
ПИБ 103920327
Текуflи рачун број 160-797-13, Банка 1NTESA a.d. Beograd
(у даљем тексту: Наручилац)

и

2.  • из 
Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
ТекуТiи рачун број:  
(у даљем тексту: Извођач радова)

Чланови групе/подизвоfјачи: (овај став се уноси у Модел само ако постоје)
1.  из 

Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  

2.  из 
Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
ТекуТiи рачун број:  

У даљем тексту за потребе овог Уговора - заједнички назив Стране.
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Члан 1.

Стран - су се договориле да у вези св јавном набавком радова "Ре итали:ација и АК3
металних конструкција у брані ХЕ Бајина Башта", Ја на н бавка број
ЈН/21 0/0027/2019 (у даљем тексту: адови), омогуТiе приступ и ра мену годатака који
чине ословну тајну, као и података о личности, те да Штите њихову пов рљивост на
начин и под условима утврТјеним ові..м Уговором, законом и интерн м актииа страна.

Овај говор гредставља прилог основном Уговору број
од 1 . године.

Стран
однос

Посл
ОПШт
саоп
зашти
обаве
саоп

Држа
тајне;

Носач
физи'
прено

Ознак
подат
његов

Дава
предс

Прим
те пр

Пода
на об
медиј
похра
сазна
посре
обзир

су сагласне да термини који
имај следеfiе значење:

Члан 2.

се користе, односно происти

вна тај а је било која информација која има комерцијалну вр
позн~та нити је доступна т~еFiим лицима која би њени

тавањем могла остварити економску корист, и која је од ст
ена о~дговарајуТiим мерама у складу са законом, пословном
ама и}іи одговарајуfiим стандардима у циљу очувања њен
тавање треflем лицу могло нанети Штету држаоцу пословне

ац пословне тајне — лице које а основу закона контролише к

у из о ог уговорног

дност ато Што није
кориLиfiењем или

ане њеног држаоца
логикојп, уговорним
тајнооти, а чије би

ајне;

ришflе~е пословне

информација — су материјални и електронски медији, лас-говор, сигнали,
ко поље и информационе баз података у којима је садржа а или преко које се
и Пословна тајна;

степена тајности — реквизитм (ознаке и описи), који свед
ка са,9ржаних на носачу информација, а који се стављају на
прат~flу документацију;

ац — Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу
ављају пословну тајну;

лац — Страна која од Даваоц прима податке који представ
'емом истих постаје Држалац ословне тајне;

~

че о поверљивости
ам носач и (или) на

уступа податке који

ају по ловну тајну,

ак о лv~чности је свака инфорп1ација која се односи на физичко лиц , без обзира
ик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака филм, електронски
и cn.)L по чијем налоry, у чије име, односно за чији рачун је інформација
ена, атум настанка информације, место похрањивања информације, начин

ања информације (непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно
но, пNем увида у документ у којем је информација садржана и л.), или без
на друго својство информац 'е;

Физичко лицg је човек на кога се однqси податак, чији је идентитет одређен или одредив
на ос ову личног имена, јединственог матичног броја грађана, адресног ко а или другог
обеле ја његовог физичког, пси~олошког, духовног, економс ог, ку}ітурног или
друШ веног идентитета.
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Члан 3.

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације,
истраживања, технике, процеси, програме, графиконе, изворне документе, софтвере,
производне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све информације
писмено означене као „пословна тајна" или. „поверљиво", информације која, под било
којим околностима, моry да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације,
услове и околности свих преговора и сваког уговора измеFју Наручиоца и ИзвоFјача
радова.

Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране
од суштинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква
информација доспела до треfiе стране.

Свака страна Tie приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о
личности, а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важеfiим Законом
о заштити података о личности у Републици Србији.

Осим ако изричито није другачије уређено, ниједна страна нeFie користити пословну
тајну или поверљиве информације друге стране, неfiе одавати ове информације треfiој
страни, осим запосленима и саветницима сваке стране којима су такве информације
потребне (и подлежу ограниченој употреби и ограничењима одавања која су бар толико
рестриктивна као и она писмено извршавана од стране запослених и саветника); и
трудиfiе се у истој мери да заштити пословну тајну и/или поверљиве информације друге
стране као што чува и своји пословну тајну и/или поверљиве информације истог значаја,
али ни у ком случају мање него што је разумно.

Члан 4.

Прималац преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери као
и сопствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу
очувања поверљивости примљене пословне тајне

Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било
ког носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно
достављање пословне тајне Даваоца треflим лицима на било који начин, без предходне
писане сагласности Даваоца.

Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:

а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне
Даваоца надлежним органима власти, у складу са важеfiим налогом или захтевом
сваког суда, управне агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под
условом да страна која одаје Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би
омоryhио Даваоцу да се успротиви таквом налогу или захтеву;
б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим
овлашflеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да
Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;
в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају
његовим повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за
поступање наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама
Примаоца из овог Уговора
г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или
финансијским саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.
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Поред тога горе наведене обавезе и ограничења се не односе н информације које
Давалац даје Примаоцу, тако да Пријt,лалац може да документује да је:

• то било познато Примаоцуу време одавања,
• дошло до јавности, али не іtривицом Примаоца,
• то примљено правним путем без ограничења употребе од peFie стране која је

овлашFiена да ода,
• то независно развијено од стране Примаоца без прист па или коришfiења

пословне тајне и/или поверљивих информација власника; или
• је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца.

Стран
веза (~
метод
обезб~

Члан 5.

~ се обавезују да Tie пословну тајну, када се она размењује преко н заштиТiених
akc, интернет и слично), размењивати само уз примену узајмно п ихватљивих
i криптовања, комбинованих са одговарајуfiим поступцима који заједно
fjyjy о4,ување поверљивости података.

Члан 6.

Свака од Стр~на је обавеэна да одре и:
• име и презиме лица задуж них за размену пословне тајне (у даљем тексту:

3адјжено лице),
• поштанску адресу за размеlну докумената у папирном облику, ка се подаци

размењују у папирном облику
• е-маил адресу за размену електронских докумената, кад се подаци

достављају коришFiењем интернет-а
;• и да о томе обавести дpyryl Страну, писаним документом који је отписан од

стране овлашТiеног заступника Стране која шаље информ цију.

Разме
обаве;

'Сва об
у случ<
поштог
електр

Уколик
обавеЭ
поруку

Уколик
ПОСЛОЕ
послаі
открив
ПОСЛОЕ

Слање
наруш

ia података који представљај пословну тајну не може по
а из п ,етходног става.

авештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уго 
~ју судског спора измеFју Страна, врши се у писаној форми,
л са повратницом или директном доставом на адресу
онске поште на контакте који су утврТјени у складу са ставом

Члан 7.

ети пр испуњења

ора, као и преписка
то: препорученом

стране или путем
1. овог члана.

о је примопредаја обављена коришfiењем елекТронске пGште, Прималац је
ан да ,Рдмах након пријема поруке са приложеном пословн • м тајном, пошаље
са'потврдом да је порука примљена. ~

о Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему пор
ном тајном у року од два радна дана, рачунајуflи у овај рок
a, обавезна је да обустави даље слање података, и да п
ање разлога кашњења у достављању информације да је по
ном тајном примљена.

.
.

података се може наставити ад и уколико се покаже да та
на, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

ке са рриложеном
дан каа је порука
крене поступак за
ука са іриложеном

ност података није
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Члан 8.

Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем,
врши се уз следеfiу напомену: „Информације које се налазе у овом документу
представљају пословну тајну   . Документ или његови делови се не моry
копирати, репродуковати или уступити без претходне сагласности „ 

Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије
текста напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне
тајне.

Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна
морају да садрже следеfiе ознаке степена тајности:

За Наручиоца:

Пословна тајна
Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије"

Балканска 13. Београд - ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина
Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1,

или:

Поверљиво
Пословна тајна

Јавно предузеflе „Електропривреда Србије"
Балканска 13. Београд - ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина

Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1,

За ИзвоТјача радова:

Пословна тајна

или:
Поверљиво

Уколико се ради о усменом достављању информација, информације ћe се сматрати
пословном тајном Даваоца уколико је то назначено приликом усменог достављања и
уколико је о томе у року од 3 (три) радна дана од дана усменог достављања, Примаоцу
достављена напомена у писаној форми (у штампаној форми или електронским путем).

Члан 9.

Обавезе из овог уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имале приступ
или су је размениле до тренутка закључења овог Уговора.

Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пословну
тајну у смислу овог Уговора, а којима је Прималац имао приступ или је до њих дошао
случајно током реализације Пословних активности из члана 1. овог Уговора.
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Члан 10.

Давал..ц остаје власник достављеих података који представљ ју посiовну тајну.
Давал : ц има,право да, у било ком мо енту, захтева од Примаоца псјвраћај оригиналних
Носач: информација који садрже пос овну тајну Даваоца.

~Најкас ије у року од тридесет (30) дана од дана пријема таквог зак
обаве и да врати све примљене Носаче информација који садК
Давао а и уништити све копије и епродукције тих података (у
укључ јуfiи, али не ограничавајуfiи се на електронске медије) које су
и/ или , поседу лица којима су исти предати у складу са одредбама

Члан 11.

-ева, Прималац је у
~же пословну тајну
било ком облику,

у поседу Примаоца
овог УЊвора.

Уколи о у току трајања обавеза из овог Уговора, доFје до статусних ромена код
уговор их Страна, права и обавезе прелазе на одговарајуfiег правног~ следбеника
(следб-нике) У случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до
оконч.ња ликвидационог поступка обезбеди повраТiај Даваоцу свих оригинала и
уништ✓ вање свих примерака и облика копија примљених Носача информација.

Прима
одред
стран.

11

Члан 12.

ац сн'оси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Дав лац уолед кршења
и овог Уговора, као и услед евентуалног откривања послов е тајне Даваоца од
тpeFier лица коме је ПрималаL доставио пословну тајну Дав оца.

Прима ац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже
вредн податке Даваоца и да fle свака материјална повреда овог уговора изазивати
после• ице које су дефинисане законом. I

Стран
одред
се ств

Члан 13.

fie настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези с , или удлед кршења
и овог, Уговора, реryлишу споразумно. Уколико се споразум е постигне, уговара
рна надлежност суда.

Члан 14.

Евент алне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случајјI r да су
у писа ој форми и потписане на прописани начин од стране овлашћених п
сваке д Страна.

На св - што
позити=нопр~
Уговор:.

Овај У
обе С
сматр.
Обаве

Члан 15.

није регулисано одредбама овог Уговора, прим~ниflе
вних прописа Републике Србије применљивих, с оГзиром

Члан 16.

овор се сматра закљученим н дан када су га потписали овл
ране, а ако га овлашТiени заг~тупници нису потписали на и
закљученим на дан другог потписа по временском редослед
е према очувању поверљивости пословне тајне и поверљиви

су претходно дефинисане важе трајно.

:астављене
едставника

i
i

:е одредбе
на предмет

ашfiени заступници
сти дан, Уговор се

х информација које
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Члан 17.

Овај Уговор је потписан у б(шест) истоветних примерака од којих је 4 (четири) примерка
за Наручица и 2 (два), идентична, примерка за Извођача радова.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

НАРУЧИЛАЦ: ИЗВОЋАЧ РАДОВА:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 13,
11000 Београд (Назив)Огранак

"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковиflа број 1 М.П. (Потпис)

31250 Бајина Башта
(Име и презиме)

Зорица ЈовановиТi, дипл.економиста (Функција)
Финансијски директор Огранка
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