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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета јавне набавке,

Предмет Јавне набавке ЈН/2100/0064/2021 је набавка услуге очитавања потрошње
воде, интервенције на секундарној мрежи, коморама и шахтама, замена водомера,
искључења са мреже и нови прикључци, за потребе ХЕ "Бајина Башта".

Водовод „Тара" је изграfјен за потребе снабдевања, водом, градилишта и објеката у фази
изградње РХЕ „Бајина Башта" и ширег подручја планине Таре.

По завршетку изградње РХЕ „Б.Башта" престала је потреба за снабдевање водом објеката РХЕ
осим у фази ремонта Доводно одводног тунела.

Данас се сва расположива количина воде користи за снабдевање водом потрошача на платоу
планине Таре. Исти се састоји од Филтерске станице „Крушчица" са брзим филтрима 2 х 40
л/сец, потисног челичног цевовода Q1300, базена „Метаљка" од 250 м3, „Митровац" од 2 х 250 м3
„Шљивовоце" од 125 м3 примарног гравитационог цевовода Q1 400, РЈ 300, О 250 у дужини од
око 25 км. те секундарних водоводних линија изведених полиетиленским цевима 0 150, О 110,
и мањих пречника укупне дужине преко 60 км.

Водовод „Тара" испоручује воду изграђеним објектима различите намене на планини Тари.
Пословни објекти (на првом месту хотели и Дечје летовалиште града Београда са око 2000
лежајева ), викенд објекти (преко 1200 корисника са око 2.500 лежајева), стамбени — породични
објекти стално настањених корисника (око 150 корисника)

Укупан систем водовода „Тара" и систем за припрему воде, од изградње до данас, одржава ХЕ
"Бајина Башта" уредно и квалитетно.
Вода, која се испоручује потрошачима, преко система водовода „Тара", мора бити у сваком
тренутку Хемијски и Бактериолошки исправна.
У складу са Законом о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр.88/2011), Испоручилац
воде је у обавези да очитавање водомера корисника врши најмање 4 (четири) пута у
календарској години.

Поред очитавања водомера, Наручилац има и обавезу замене и одржавања водомера,
прекидних и деобних комора на сопственој линији и месту где се прикључују приватне линије на
водове Испоручиоца.

У оквиру ове набавке предвиfјене су и услуге које су везане за искључења са мреже и
прикључења нових корисника као и друге интервенције за којима се укаже потреба а у циљу
успешне дистрибуције и наплате испоручене воде.
Предмер предметних Услуга, са детаљним описом и количинама дат је на Обрасцима број 2.
(Образац структуре понуђених јединичних цена предметних услуга).

Поред предмера услуге, Понуfјач попуњава и табелу са оквирним количинама најhешfiих
делова који се мењају и yrpafjyjy приликом интервенција као и оквирну количину радних сати
потребних за интервенције. У цену радног сата мора бити укључен и трошак одласка на
локацију где се врши интервенција.



2.2. назив и ознака из општег речника набавке

• Назив — Очитавање бројила
• шифра — s5500o00
• Предметна Јавна набавка није обликована по ПАРТИЈАМА.

3. — тЕхничкд спЕциФикдциЈд

ОПИС УСЛУГА: Услуге очитавања потрошње воде, интервенције, замена водомера,
искључења са мреже и нови прикључци, за потребе ХЕ "Бајина Башта"

1.Физичка лица 

Очитавање стања — утрошене воде, на свим обрачунским (централним) и индивидуалним
водомерима, потрошача који се налазе на водоводним мрежама водовода „Тара" и ,,Перућац".
Број корисника:
Водовод „Тара" —1149 од чега је 531 корисник на обрачунским водомерима (приватне линије)
Водовод „Перуfiац" — 230 корисника.
Листе са именима потрошача и обрачунским водомерима fie припремити Наручилац.
Код Корисника који се налазе на обрачунским водомерима врши се очитавање стања на
обрачунском водомеру и стања на индивидуалном водомеру.
Очитавање се врши квартално.
Термини очитавања су: фебруар, мај, авryст и новембар. Очитавање и достављање листи са
стањима се мора извршити у току месеца у коме се врши очитавање, .изузев када се читање
одложи због објективних околности као што су велики снег или друге временске непогоде које
онемогуfiавају очитавање потрошње, епидемиолошке мере и слично.
2.Правна лица 
Очитавање стања — утрошене воде, на водомерима, потрошача који се налазе на водоводним
мрежама водовода „Тара" и „Перуfiац".
Број корисника: Водовод „Тара" — 42
Водовод „Перуfiац" — 20 корисника.
Листе са називима правних лица fie припремити Наручилац за свако читање.
Очитавање се врши месечно. Очитавање и достављање листи са стањима се мора извршити
задњи радни дан у текуТiем месецу.

НАПОМЕНА: Уколико Пружалац услуга у току очитавања водомера наиfје на одреfјене
проблеме у очитавању (закључан водомер, скинут водомер, неприступачан водомер из разних
разлога и сл.) дужан је да евидентира затечено стање и најкасније у року од 48 сати, контактира
Наручиоца, који fie предузети потребне радње и дати упутство за даље поступање.

3.Интервенциiе

Замена неисправних водомера, прикључења нових потрошача као и искључење са мреже,
остале интервенције по налоry Наручиоца везане за шахте, коморе и цевоводе у власништву
Наручиоца (водоводи „Тара" и „Перуflац").

Приликом фактурисања дела услуга које се односе на интервенције, везано за обрачун
ПДВ-а, примењују се прописи који се односе на граFјевинску делатност.



POK 1104ETKA 11PY)KAHDA YCJIITA

floHeTaK npywaHDa npegmeTHwx ycnyra je HaKOH o6ocTpaHor no-rnmcmeafba Yroeopa 14 yeorjeHDa

Flpywaoga ycnyra y nocao a no 3ax-reey ynyrieHom og cTpaHe HapywoLia.

Bpeme 1f3nacHa Ha TepeHOR TpeHyTKa ynybeHor Tene4v3HcKor Houma Hop XNTHNX HHTepeemuija

(maKcHmanHo 6 cam oil momem nomea Ha KOHTHICT TenecpoH 3a XNTHe HicrepHemmje)

POK 3ABPWETKA rIPY)KAFIDA YC.111TA

POK nepweTKa npyhm-ba ycnyra -rpaje go y-rpowka yroeopemix cpegc-raaa a HajKacHmje go
31.12.2022. rogyHe.

MECTO nPY)KAH2A nnyrA
MecTo meorjeFba npegmemmx ycnyra cy nogpyHja Ha Kojmni cy pacnpoc-rpaEbeHm eogoeogy „Tapa"14

6POJ KOPHCHHKA -4413HLIKA AHLIA - no AOKALAHJAMA

/10KAI4IIIA 6120J KOPHCHHKA YKITIHO HA OSPA4YHCKOM BOAOMEPY

1. 3A0B14HE-JE3EPA

2. 3A0BMHE-I1A3MTIM

3. HOBA BEMAFbA

4. 5JEAYWA

5. MMAEKMT1M

6. APFb1/1 JEJWICABLIMT11/1

7. 10PHFbMJEAMCABLIMT11/1

8. L1,01-61/1JEAMCABLIMT114 2
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10. KPFbAJEJ1A 15 13

11. METAThoKA 33 i
12. BPAEW 21 2

13. MMTPOBAU, 54 7

14. PABHM 5 i
15. BEAMKA AMBAAA 3 i
16. IOPYWI4LI,E 5 i
17. CYM6YAMTIA 6PAO 29 20

18. OCAYWA 95 24

19. COK0/11/1HA 83 42

20. PACOBM 22 i
21. PALIAHCKA W/b1/160131/14A 1 59 25

22. PALIAHCKA WfbMBOBMU,A 2 43 31

23. AHATEMA 55 55

24. A.H.10PWTAK 21 i
25. KATIYBEPCKE 6APE 31 11

26. Y}KMLIKA KOCA 1 55 17

27. DKMLIKA KOCA 2 85 47

28. CTAHOBVI 91 17

29. JACMKOBVILAE 84 83

30. nPMCE,G1,0,LI,EP,MATIENHE,PALIA 53 53

31. PA-1A 40 40

32. 1-1EPThALA 230 i



КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квалитативни и квантитативни пријем Услуге врши се контролним изласком на терен
овлашfiених представника за праfiење реализације Уговора (провера очитавања
случајним узорком и преглед извршених интервенција), након чега се и потписује
Записник о извршеним услугама.
У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и
квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах
достави Пружаоцу услуге.
Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуге
приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 8 (словима: осам)
дана од момента пријема рекламације о свом трошку.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде fie се извршити применом критеријума „Економски најповољнија
понуда" - Цена.

Елементи за вредновање:

- Цена очитавања водомера — 65 пондера; цена једног кварталног очитавања водомера које
садржи три месечна очитавања потрошње правних лица и једно очитавање потрошње
индивидуалних корисника — физичких лица. (код физичких лица која се налазе на приватним
Линијама, очитава се потрошња са индивидуалног водомера и потрошња са обрачунског
(заједничког) водомера.

БПО= НЦО / ПЦО *65 БПО — број пондера очитавање, ПЦО — понуfјена цена очитавање,
НЦО - најнижа цена очитавање

- цена понуђеих делова који се користе код интервенција — 25 пондера;

БПИ= НЦИ / ПЦИ *25 БПИ — број пондера интервенције, ПЦИ — понуfјена цена интервенције,
нЦИ - најнижа цена интервенције

- цена радног сата код интервенција —10 пондера;

БПРС= НЦРС / ПЦРС *10 БПРС — број пондера за радне сате, ПЦРС — понуТјена цена радног
сата, НЦРС - најнижа цена радног сата

БПУ=БПО+БПИ+БПРС БПУ - број пондра укупно, БПО — број пондера очитавање , БПИ — број
пондера интервенције и БПРС — број пондера за радне сате.

нАЧИН ДОДЕЛЕ УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ИСТЕ ЦЕНЕ И ВРЕМЕНА ИЗЛАСКА нА ТЕРЕн

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуfјену цену и исто време изласка
на терен, најповољнија понуда, у складу са чланом 144. став 6. Закона о јавним
набавкама, биfiе изабрана путем жреба.
Извлачење путем жреба наручилац fie извршити јавно, у присуству понуfјача који имају
исту најнижу понуТјену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје
Наручилац. fie исписати називе понуfјача, те папире ставити у кутију, одакле fie
председник Комисије извуflи само један папир. ПонуТјачу чији назив буде на извученом
папиру биfiе додељен уговор о јавној набавци, односно биfiе изабран Одлуком о
додели уговора.
Наручилац ћe сачинити записник о спроведеном поступку јавног жреба и исти fie
доставити свим ПонуFјачима који су учествовали у поступку.



KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA

I uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma

1. Osnovi za iskljuZenje

1.1. Pravosnaina presuda za jedno ili vie krivithih dela

Pravni osnov: elan 111. stay 1. tad. 1)-Narudilac je duian da iskljudi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako

privredni subjekt ne dokaie da on i njegov zakonski zastupnik u periodu od prethodnih pet godina od
dana isteka roka za podnogenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnaino osuden, osim ako
pravnosnainom presudom nije utvrtlen drugi period zabrane deka u postupku javne nabavke, za:
(1) krividno delo koje je izvrgilo kao dIan organizovane kriminalne grupe i krividno delo udruiivanje radi
vrgenja krividnih dela;

(2) krividno delo zloupotrebe poloiaja odgovornog lica, krividno delo zloupotrebe u vezi sa javnom
nabavkom, krividno delo primanja mita u obavljanju privredne delatnosti, krividno delo davanja mita u
obavljanju privredne delatnosti, krividno delo zloupotrebe sluibenog poloiaja, krividno delo trgovine
uticajem, krividno delo primanja mita i krividno delo davanja mita, krividno delo prevare, krividno delo
neosnovanog dobijanja i korigdenja kredita i druge pogodnosti, krividno delo prevare u obavljanju
privredne delatnosti i krividno delo poreske utaje, krividno delo terorizma, krividno delo javnog
podsticanja na izvrgenje teroristidkih dela, krividno delo vrbovanja i obudavanja za vrgenje teroristidkih
dela i krividno delo teroristidkog udruiivanja, krividno delo pranja novca, krividno delo finansiranja
terorizma, krividno delo trgovine ljudima i krividno delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u
ropskom odnosu.

Nadin dokazivanja ispunjenosti Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma: kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ne postoji ovaj osnov za

iskljudenje.
Narudlac moie da pre donogenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponudada koji je dostavio
ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor
privrednog subjekta.
Smatra se da privredni subjekt koji je upisan u registar ponudae'a nema osnova za iskljudenje iz dlana 111.
stay 1. tad. 1) Zakona o javnim nabavkama.
Nepostojanje ovog osnova za iskljudenje dokazuje se sledeeim dokazima:
Pravna lica i preduzetnici:
1) Potvrda nadleinog Osnovnog suda na dijem podrudju se nalazi sedigte domadeg pravnog lica ili
preduzetnika, odnosno sedigte predstavnigtva ili ogranka stranog pravnog lica kojim se potvrcluje da
ponuda d u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnogenje ponuda, odnosni prijava
nije pravnosnaino osuden, osim ako pravnosnainom presudom nije utvrden drugi period zabrane
udegda u postupku javne nabavke, i to za slededa krividna dela: krividno delo poreske utaje; krividno delo
prevare; krividno delo neosnovanog dobijanja i korigdenja kredita i druge pogodnosti; krividno delo
zloupotrebe sluibenog poloiaja; krividno delo trgovine uticajem; krividno delo davanja mita; krividno
delo trgovine ljudima (za oblike iz dlana 388. St. 2, 3, 4, 6, 8 i 9 Krividnog zakonika) i krividno delo
zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu (za oblike iz dlana 390. St. 1 i 2 Krividnog
zakonika).
2) Potvrda nadleinog Vigeg suda na dijem podrudju se nalazi sedigte domadeg pravnog lica ili
preduzetnika, odnosno sedigte predstavnigtva ili ogranka stranog pravnog lica kojim se potvrduje da
ponuda d u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnogenje ponuda, odnosni prijava
nije pravnosnaino osuden, osim ako pravnosnainom presudom nije utvrden drugi period zabrane
udegda u postupku javne nabavke, i to za slededa krividna dela: krividno delo zloupotrebe sluibenog
poloiaja, ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi 1.500.000,00 dinara; krividno delo trgovine
ljudima (za oblike iz dlana 388. St. 1, 5 i 7 Krividnog zakonika); krividno delo zasnivanja ropskog odnosa i
prevoza lica u ropskom odnosu ako je izvrgeno prema maloletnom licu i krividno delo primanja mita.
3) Potvrda Posebnog odeljenja Vigeg suda u Beogradu za organizovani kriminal kojim se potvrduje da
pravno lice ili preduzetnik nije osudivano za neka od slededih krividnih dela: krividna dela organizovanog



hPitanje /traieni podaci u
izjavi:

1.2. Porezi i doprinosi

Pravni osnov:

I kriminala; krivic"no delo udruiivanja radi vrienja krivibih dela; krividno delo zloupotrebe sluibenog
poloiaja, trgovine uticajem, primanja mita i davanja mita ako je okrivljeni odnosno lice kojem se daje
mito sluibeno iii odgovorno lice koje vrgi funkciju na osnovu izbora, imenovanja iii postavljenja od strane

,Narodne skupgtine, predsednika Republike, opgte sednice Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta
, sudstva iii Driavnog veda tuiilaca; krividna dela protiv privrede, ako vrednost imovinske koristi prelazi
200.000.000 dinara, odnosno ako vrednost javne nabavke prelazi 800.000.000 dinara i to za: krivi6no
delo zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkanna, krivid"no delo primanja mita u obavljanju privredne
delatnosti, krivid"no delo davanja mita u obavljanju privredne delatnosti, krividno delo prevare u
obavljanju privredne delatnosti, krivk'no delo zloupotrebe poloiaja odgovornog lica, krividno delo pranja
novca — u slubju ako innovina koja je predmet pranja novca pot& iz svih navedenih kriviEnih dela;
krividno delo javnog podsticanja na izvrgenje teroristidkih dela; krividno delo finansiranja terorizma;
krividno delo terorizma; krividlo delo vrbovanja i obue'avanja za vrgenje teroristaih dela i krividno delo
teroristidog udravanja.
4) Potvrda Posebnog odeljenja vi§ih sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nigu i Kraljevu za suzbijanje
korupcije, kojim se potvrduje da pravno lice ili preduzetnik nije osudivano za neka od slededih krivid.nih
dela: krividno delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti; kriviEno delo davanje mita u
obavljanju privredne delatnosti; krividno delo zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama; krividio delo
prevare u obavljanju privredne delatnosti; kriviEno delo zloupotrebe poloiaja odgovornog lica i kriviEno
delo pranja novca.
Zakonski zastupnici i fizaa lica:
1) lzvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleine policijske uprave MUP-a, kojim se potvrduje
da zakonski zastupnik ill fizidko lice nije osudivao za slededa krividna dela:
1) krividno delo koje je izvrgilo kao elan organizovane kriminalne grupe i krividno delo udruiivanje radi
vrgenja krividnih dela;
2) kriviEno delo zloupotreba poloiaja odgovornog lica, krivid'no delo zloupotreba u vezi sa javnom
nabavkom, krividio delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti, kriviEno delo davanje mita u
obavljanju privredne delatnosti, kriviEno delo zloupotreba sluibenog poloiaja, krividno delo trgovina
uticajem, kriviEno delo primanje mita i kriviEno delo davanje mita; kriviEno delo prevara, krivibo delo
neosnovano dobijanje i korigdenje kredita i druge pogodnosti, krividno delo prevara u obavljanju
privredne delatnosti i kriviEno delo poreska utaja; krivie'no delo terorizam, krivibo delo javno
podsticanje na izvr§enje teroristiEkih dela, krivibo delo vrbovanje i obaavanje za vrgenje teroristidkih
dela i kriviEno delo teroristao udruiivanje; krividno delo pranje novca, krividlo delo finansiranje
terorizma; kriviEno delo trgovina ljudima i kriviEno delo zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u
ropskom odnosu.
Zahtev se moie podneti prema mestu rodenja ill prema mestu prebivalgta zakonskog zastupnika iii
fizie'kog lica. Ukoliko ponudad ima vie zakonskih zastupnika duian je da dostavi dokaz za svakog od njih.
Privredni subjekt koji ima sedigte u drugoj driavi:
Ako privredni subjekt ima sedigte u drugoj driavi kao dokaz da ne postoji osnov za. iskljudenje narudilac
de prihvatiti izvod iz kaznene evidencije ill drugog odgovarajudeg registra ill, ako to nije mogude,
odgovarajudi dokument nadleinog sudskog ill upravnog organa u driavi sedigta privrednog subjekta,
odnosno driavi Eije je lice driavljanin. Ako se u driavi u kojoj privredni subjekt ima sedigte, odnosno
driavi iji je lice driavljanin ne izdaju navedeni dokazi iii ako dokazi ne obuhvataju sve podatke u vezi sa
nepostojanjem osnova za iskljaenje, privredni subjekt moie da, umesto dokaza, dostavi svoju pisanu
izjavu datu pod krivibom i materijalnom odgovornogdu, overenu pred sudskim ili upravnim organom,
javnim beleinikom iii drugim nadldnim organom te driave, u kojoj se navodi da ne postoje navedeni
osnovi za iskljud'enje privrednog subjekta.

Da life sam privredni subjekt ill njegov zakonski zastupnik osuden za jedno iii vie krivienih dela,
pravosnainom presudom donesenom pre najvi§e pet godina ill dule, ako je pravosnainom presudom
utvrcien dull period zabrane uee§da u postupku javne nabavke primenjuje?

tlan 111. stay 1. tad. 2)-Narailac je duian da iskljud privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako
privredni subjekt ne dokaie da je izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje iii
da mu je obavezujudm sporazumom ill regenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje
pladanja duga, ukljaujudi sve nastale kamate i novdane kazne.

Nadin dokazivanja ispunjenosti Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma: kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ne postoji ovaj osnov za

iskljdenje. Narddilac moie da pre donogenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuda6a
koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za
kvalitativni izbor privrednog subjekta. Smatra se da privredni subjekt koji je upisan u registar ponudada

_



nema osnova za iskljdenje iz Elana 111. stay 1. ta. 2) Zakona o javnim nabavkama. Nepostojanje ovog

osnova za iskljdenje dokazuje se slededim dokazima: 1) Potvrda nadleinog poreskog organa da je

ponuda izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ill da mu je obavezujudim

sporazumonn ill regenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje pladanja duga,

ukljdujudi sve nastale kamate i noVdane kazne. 2) Potvrda nadleinog poreskog organa lokalne

samouprave da je ponudat' izmirio dospele obaveze javnih prihoda ill da mu je obavezujudim

sporazumom ill re§enjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje pladanja duga,

uklju'dujudi sve nastale kamate i novEane kazne. Pravno lice koje se nalazi u postupku privatizacije,

umesto dokaza iz tad. 1) i 2), prilaie potvrdu nadleinog organa da se nalazi u postupku privatizacije.

Privredni subjekt koji ima sedigte u drugoj Ako privredni subjekt ima sedigte u drugoj driavi kao

dokaz da ne postoje osnovi za iskljdenje nardilac e prihvatiti potvrdu nadleinog organa u driavi

sedigta privrednog subjekta. Ako se u driavi u kojoj privredni subjekt ima sedigte, odnosno driavi Eiji je

lice driavljanin ne izdaju navedeni dokazi ill ako dokazi ne obuhvataju sve podatke u vezi sa
nepostojanjem osnova za iskljdenje, privredni subjekt moie da, umesto dokaza, dostavi svoju pisanu
izjavu datu pod krividnom i materijalnom odgovornogeu, overenu pred sudskim ill upravnim organom,
javnim beleinikom ill drugim nadleinim organom te driave, u kojoj se navodi da ne postoje navedeni
osnovi za isklju'denje privrednog subjekta.

,Pitanje u izjavi

Porezi Da life privredni subjekt izmirio sve svoje dospele obaveze poreza?

poprinosi Da life privredni subjekt izmirio sve svoje dospele obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje?

1.3. Obaveze u oblasti zagtite iivotne sredine, socijalnog i radnog prava

Pravni osnov: tlan 111. stay 1. ta'd. 3)-Nardilac je duian da iskljusd privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako
utvrdi da je privredni subjekt u periodu od prethodne dye godine od dana isteka roka za podnogenje
ponuda, odnosno prijava, povredio obaveze u oblasti zagtite iivotne sredine, socijalnog i radnog prava,
uklju'dujudi kolektivne ugovore, a naraito obavezu isplate ugovorene zarade ill drugih obaveznih isplata,
ukljdujudi i obaveze u skladu s odredbama medunarodnih konvencija koje su navedene u Prilogu 8.
Zakona o javnim nabavkama.

Nedin dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ne postoji ovaj osnov za
iskljdenje. Nepostojanje ovog osnova za iskljdenje utvrduje nardilac.

L______ Pita nje u izjavi

Povreda obaveza u oblasti
iivotne sredine

Da life privredni subjekt, prema svom saznanju, povredio obaveze u oblasti zatite livotne sredine?

Povreda obaveza u oblasti
socijalnog prava

Da life privredni subjekt, prema svom saznanju, povredio obaveze u oblasti socijalnog prava?

Povreda obaveza u oblasti
radnog prava

Da life privredni subjekt, prema svom saznanju, povredio obaveze u oblasti radnog prava?

1.4. Sukob interesa

Pravni osnov:

Nadn dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

L
Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

tan 111. stay 1. tad. 4)-Nardilac je duian da iskljdi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako
postoji sukob interesa, u smislu Zakona o javnim nabavkama, koji ne moie da se otkloni drugim merama.

Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi I uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ne postoji ovaj osnov za
iskljdenje. Nepostojanje ovog osnova za iskljdenje utvrduje narudlac.

Da life privredni subjekt svestan nekog sukoba interesa zbog svog utestvovanja u postupku javne
nabavke?

1.5. Neprimeren uticaj na postupak

Pravni osnov: tlan 111. stay 1. tad. 5)-Nardilac je duian da iskljdi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako
utvrdi da je privredni subjekt pokugao da izvrgi neprimeren uticaj na postupak odludvanja nardioca ill



Natin dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

, — - -
I da dode do poverljivih podataka koji bi mogli da mu omogude prednost u postupku javne nabavke ilije
I dostavio obmanjujude podatke koji mogu da utitu na odluke koje se titu iskljutenja privrednog subjekta,
izbora privrednog subjekta iii dodele ugovora.

_
Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi I uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ne postoji ovaj osnov za
iskljutenje. Nepostojanje ovog osnova za iskljutenje utvrduje narutilac.

IDo Ii privredni subjekt mole da potvrdi da nije pokugao da izvri neprimeren uticaj na postupak
l odlueivanja narueloca, da fife do§ao do poverljivih podataka koji bi mogli da mu omoguee prednost u

ipostupku javne nabavke kao i da nije dostavio obmanjujuee podatke koji mogu da utieu no odluke koje se
i tieu iskljueenja privrednog subjekta, izbora privrednog subjekta III dodele ugovora?

1.6. Stecaj, nemoguenost plaEanja, likvidacija i dr.
-

Pravni osnov: !Can 112. stay 1. tat. 1)-Narutilac moie u dokumentaciji o nabavci da predvidi da de da iskljuti
privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ako utvrdi da je privredni subjekt u
stetaju, da je nesposoban za pladanje iii je u postupku likvidacije, da njegovom imovinom upravlja
stetajni (likvidacioni) upravnik ill sud, da je u aranimanu pogodbe sa poveriocima, da je prestao da
obavlja poslovnu delatnost iii je u bib o kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz slitnog postupka prema
!nacionalnim zakoninna i propisima.

Natin dokazivanja ispunjenosti Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma: kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ne postoji oval osnov za

iskljutenje.
Narutilac moie da pre donogenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponudata koji je dostavio
ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor
privrednog subjekta.
Nepostojanje ovog osnova za iskljutenje dokazuje se potvrdom nadleinog suda, odnosno drugog
nadleinog organa.
Ako privredni subjekt ima sedigte u drugoj driavi kao dokaz da ne postoje osnove za iskljutenje narutilac
de prihvatiti potvrdu nadleinog organa u driavi sedigta privrednog subjekta. Ako se u driavi u kojoj
privredni subjekt ima sedigte, odnosno dr2avi Eiji je lice driavljanin ne izdaju navedeni dokazi Ili ako
dokazi ne obuhvataju sve podatke u vezi sa nepostojanjem osnova za iskljutenje, privredni subjekt moie
da, umesto dokaza, dostavi svoju pisanu izjavu datu pod krivitnom i materijalnom odgovornoku,
overenu pred sudskim iii upravnim organom, javnim beleinikom iii drugim nadleinim organom te driave,
u kojoj se navodi da ne postoji navedeni za iskljutenje privrednog subjekta.

Stetaj

Nesposobnost za pladanje iii u
postupku likvidacije

Imovinom upravlja stetajni
(likvidacioni) upravnik ill sud

Araniman pogodbe sa
poveriocima

Prestanak obavljanja poslovne
delatnosti

Druga istovrsna situacija

Pita nje u izjavi

Da life privredni subjekt u steeaju?

Da life privredni subjekt nesposoban za plaeanje iii u postupku likvidacije?

Da Ii imovinom privrednog subjekt a uprovija steeajni (likvidacioni) upravnik sud?

Da life privredni subjekt u'aranimanu pogodbe sa poveriocima?

Da life privredni subjekt prestao da obavlja poslovnu delatnost?

Da life privredni subjekt u bib kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sli6nog postupka prema
nacionalnim zakonima i propisima ?

1 1.7. Teak oblik neprofesionalnog postupanja

Pravni osnov: 'Can 112. stay 1. tat. 2)-Narutilac moie u dokumentaciji o nabavci da predvidi da de da iskljuti
privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ako utvrdi da je pravnosnainom
presudom iii odlukom drugog nadleinog organa, utvrdena odgovornost privrednog subjekta za teak
oblik neprofesionalnog postupanja koji dovodi u pitanje njegov integritet, u periodu od prethodne tri
godine od dana isteka roka za podnogenje ponuda, odnosno prijava, osim ako pravnosnainom presudonn

l iii odlukom drugog nadleinog organa nije utvrden drugi period zabrane 'Ida& u postupku javne
na bavke



Nadln dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

_

Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti 
_

kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ne postoji ovaj osnov za

iskljuseenje. Nepostojanje ovog osnova za isklju'denje utvrduje nardilac.

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

Da li je u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za podno§enje ponuda, odnosno prijava

utvrclena odgovomost privrednog subjekta za teak oblik neprofesionalnog postupanja?

1.8. Dogovori u cilju naru§avanja konkurencije

Pravni osnov: tlan 112. stay 1. tad. 3)-NaruEilac mole u dokumentaciji o nabavci da predvidi da de da iskljua
privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ako utvrdi da je odlukom nadleinog
organa za zagtitu konkurencije utvrdeno da se privredni subjekt dogovarao sa drugim privrednim
subjektima u cilju naraavanja konkurencije, u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za
podnogenje ponuda.

Nad'in dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ne postoji ovaj osnov za
iskljudenje. Nepostojanje ovog osnova za iskljudenje utvrduje narudllac.

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

Da life u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za podnogenje ponuda utvrcieno da se
privredni subjekt dogovarao sa drugim privrednim subjektima u cilju naru§avanja konkurencije?

1.9. Prethodno Leda& u pripremi postupka nabavke

Pravni osnov: dan 112. stay 1. tad. 4)-Narailac moie u dokumentaciji o nabavci da predvidi da de da iskijuel
privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ako utvrdi da postoji narugavanje
konkurencije zbog prethodnog ud'egda privrednog subjekta u pripremi postupka nabavke, u smislu Zlana
90. Zakona o javnim nabavkama, koja ne moie da se otkloni drugim merama.

Nadln dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ne postoji ovaj osnov za
iskljudenje. Nepostojanje ovog osnova za iskljuZenje utvrduje narualac.

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

Da li je privredni subjekt ili sa njim povezano lice bio ukljueen u pripremu postupka nabavke?

1.10. Povrede ranije zakljuZenih ugovora

Pravni osnov: dan 112. stay 1. tad. 5)-Narud'ilac moie u dokumentaciji o nabavci da predvidi da de da iskljudi
privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ako utvrdi da privredni subjekt u
periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za podno§enje ponuda nije ispunjavao obaveze iz
ranije zakljud'enih ugovora o javnoj nabavci ili ranije zakljOenog koncesionog ugovora, d'ija je posledica
bila raskid tog ugovora, naplata sredstva obezbedenja, naknada gtete ili dr.

Nadin dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ne postoji ovaj osnov za
iskljud'enje. Nepostojanje ovog osnova za isklju'denje utvrduje narudilac.

Pitanje /traieni podaci u
izjavi:

Da life u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za podno§enje ponuda privredni subjekt bio
ugovorna strana u ranije zakljueenom ugovoru o javnoj nabavci ill ugovoru o koncesiji eija je posledica
bib a raskid tog ugovora, naplata sredstva obezbeclenja, naknada glete ill dr?

-1
1.11. Neistiniti podaci i nedostavljanje dokaza

Pravni osnov:

[

dan 112. stay 1. tad. 6)-Narualac moie u dokumentaciji o nabavci da predvidi da de da iskljudi
privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ako utvrdi da je privredni subjekt u
postupcima javnih nabavki u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za podnogenje ponuda
dostavio neistinite podatke potrebne za proveru osnova za iskljudenje ili kriterijuma za izbor privrednog
subjekta ili da nije bio u stanju da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor
privrednog subjekta, ukoliko je kao sredstvo dokazivanja koristio izjavu iz Elana 118. Zakona o javnim



Nadn dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

nabavkama.

Privredni subjekt duian je da putem Porta la sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ne postoji ovaj osnov za
iskljuC'enje. Nepostojanje ovog osnova za iskljuZenje utvrduje narualac.

Da Ii privredni subjekt mole da potvrdi da u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za
podnogenje ponuda u postupcima javnih nabavki:

la) nije dostavio neistinite podatke potrebne za pro veru osnova za iskljueenje iii kriterijuma za izbor
privrednog subjekta te
b) je bio u stanju da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.



2. TehniEki i struEni kapacitet

2.1. Spisak pruienih usluga

Pravni osnov: tlan 117. stay 1.-Narailac mole da odredi uslove u pogledu tehniEkog i struEnog kapaciteta kojima se

obezbecluje da privredni subjekt ima potrebne kadrovske i tehnidce resurse i iskustvo potrebno za

izvrienje ugovora o javnoj nabavci sa odgovarajudim nivoom kvaliteta, a narodto moie da zahteva da

privredni subjekt ima dovoljno iskustva u pogledu ranije izvrgenih ugovora.

Dodatni opis kriterijuma: Da je privredni subjekt u prethodnih pet godina, raEunajud do dana isteka roka za podnogenje ponuda

za predmetnu javnu nabavku, realizovao: Uslugu oatavanja brojila (vodomera) — potrognje vode: - 1
(Jednu) uslugu aitavanja brojila (vodomera) — potrognje vode Uslugu - Radove na odriavanju
vodovodnih linija (krakova) ili uslugu intervencija na vodovodnim linijama: -1 (jednu) uslugu
intervencija ili odriavanja vodovodnih linija.

Nadn dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ispunjava ovaj kriterijum za
izbor privrednog subjekta.
NaruEilac mole da pre donogenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponudaa koji je dostavio
ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor
privrednog subjekta.
Potvrde — Reference o dobro izvedenim uslugama - radovima, za svaku taEku uslova , izdate od strane
narudoca kod koga su pruiene usluge. Potvrde moraju da sadrie najmanje sledeee podatke: naziv
referentnog narudoca i lice za kontakt (ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa), naziv privrednog
subjekta — pruiaoca usluga, broj i datum ugovora po kome su pruiene usluge, datum realizacije
navedenog ugovora, kratak opis pruienih usluga. Naru6ilac zadriava pravo da svaku dostavljenu potvrdu
o dobro izvedenim uslugama (referencu) proved.

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

U referentnom perioduprivredni subjekt je pruiio sledede relevantne usluge:

Uslovi

Da je privredni subjekt u prethodnih pet godina, raunajudi do dana isteka roka za podnogenje ponuda za predmetnu javnu nabavku,
realizovao: Uslugu odtavanja brojila (vodomera) — potro5nje vode: - 1 (jednu) uslugu aitavanja brojila (vodomera) — potranje vode
Uslugu - Radove na odriavanju vodovodnih linija (krakova) ill uslugu intervencija na vodovodnim linijama: - 1 (jednu) uslugu intervencija
ili odriavanja vodovodnih linija.

1
2.2. Obrazovne i struEne kvalifikacije

Pravni osnov: tlan 117. stay 1.-Narailac mole da odredi uslove u pogledu tehniEkog i struEnog kapaciteta kojima se
obezbeduje da privredni subjekt ima potrebne kadrovske i tehniEke resurse i iskustvo potrebno za
izvrgenje ugovora o javnoj nabavci sa odgovarajudm nivoom kvaliteta, a naraito mo2e da zahteva da
privredni subjekt ima dovoljno iskustva u pogledu ranije izvrgenih ugovora.

Dodatni opis kriterijuma: Da Privredni subjekt ima zaposlene ili radno angaiovane po osnovu drugog oblika angaiovanja van
radnog odnosa, predvidenog Elanovima 197-202. Zakona o radu, najmanje sledeEe izvrgioce: 2 (dva) KV
vodoinstalatera

Nain dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ispunjava ovaj kriterijum za
izbor privrednog subjekta.
Nardilac moie da pre donogenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponudat'a koji je dostavio
ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor
privrednog subjekta.
1. Za lica u radnom odnosu kod privrednog subjekta fotokopije prijave — odjave na obavezno socijalno
osiguranje izdate od nadleinog Fonda PIO (obrazac M ili M3A); 2. Za lica angaiovana po osnovu drugog
oblika angaiovanja van radnog odnosa, predvidenog elanovima 197-202. Zakona o radu fotokopije
vaiedh ugovora o angaiovanju; . 3. Fotokopije diploma o steEenoj struEnoj spremi izdate od ovlagdene
ustanove



Pita nje / traieni podaci u Sledeee obrazovne i struene kvalifikacije poseduju:
izjavi: a) pruialac usluga ili sam izvodae

ilili
b) njegovo rukovodeee osoblje:

iVrsta kva lifikacije Opis zahteva

I Kvalifikacije pruiaoca usluga / Da Privredni subjekt ima zaposlene ili radno angaiovane po osnovu drugog oblika angaiovanja van
izvodaEa radnog odnosa, predvidenog Elanovima 197-202. Zakona o radu, najmanje sledeee izvrgioce: 2 (dva) KV

vodoinsta lateraL



Narualac:

Javno preduzeEe „Elektroprivreda Srbije" 103920327

Naziv postupka:

Usluge oEitavanja potroinje vode, zamena vodomera, iskljuEenja sa mreie i novi prikljaci, za potrebe HE "Bajina Bain"

Referentni broj:

JN/2100/0064/2021 (268/2021)

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE

Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slulaju kada je narudlac oznado

opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki

Naziv predmeta / partije: Usluge aitavanja potroinje vode, zamena vodomera, iskljuZenja sa mreie i novi prikljaci, za potrebe

HE "Bajina Bata"

NaruEilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:

Cene

lzabran nat'in rangiranja prihvatljivih ponuda:

Automatsko rangiranje

Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi)

Naziv: Rok vaienja ponude

Jedinica mere: dan

Opis i pojanjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Ponuda mora da vaii 'najmanje 60 (slovima: gezdeset) kalendarskih dana od dana otvaranja ponuda.

OgraniZenja:

Z OgraniEena je minimalna vrednost koju ponuda moie da ponudi

Minimalna dozvoljena vrednost: 60,00

D OgraniEena je maksimalna vrednost koju ponuda moie da ponudi

Naziv: Rok plafanja

Jedinica mere: dan

OgraniZenja:

El OgraniEena je minimalna vrednost koju ponuda moie da ponudi

Minimalna dozvoljena vrednost: 45,00

Z • OgraniEena je maksimalna vrednost koju ponuda d moie da ponudi

Maksimalna dozvoljena vrednost: 45,00

Naziv: Vreme izlaska na teren kod hitnih intervenicja

Jedinica mere: sat

Opis i pojainjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Vreme izlaska na teren od trenutka upudenog telefonskog poziva kod hitnih intervencija (maksimalno 6 sati od momenta poziva
na kontakt telefon za hitne intervencije)

OgraniZenja:

0 OgraniEena je minimalna vrednost koju ponuda moie da ponudi

Z Ogranib'ena je maksimalna vrednost koju ponuda 6 moie da ponudi

Maksimalna dozvoljena vrednost: 6,00

Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponudae
mora no njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. 77 zahtevi mogu da se odnose no zahteve nabavke, koje
narutilac smatra relevantnim za zakljueenje ugovora i koji se mogu numerieki iskazati-

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1



Rezervni kriterijumi

Vreme izlaska na teren kod hitnih intervencija. U sluEaju ponuda sa istom najniiom cenom Ugovor ee biti dodeljen ponuda6u koji ponudi
kra6e vreme izlaska na teren kod hitnih intervencija.

KRITERUUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 2



UPUTSTVO

PONUDAtIMA KAKO DA SALINE PONUDU

Deo konkursne dokumentacije koji se formira putem Portala

Podaci o naruZiocu

Naruellac: Javno preduzete „Elektroprivreda Srbije"

Poreski identifikacioni broj (PIB): 103920327

Adresa: Balkanska 13

11000 Beograd

Internet stranica: http://www.eps.rs/

Osnovni podaci o postupku

Naziv postupka: Usluge oEitavanja potrognje vode, zamena vodomera, iskljuZenja sa mreie i novi
prikljuEci, za potrebe HE "Bajina Bata"

Referentni broj: JN/2100/0064/2021 (268/2021)

Vrsta postupka:

Vrsta predmeta nabavke:

Otvoreni postupak

Usluge

Opis:

Rok za podnogenje:

Predmet Jayne nabavke JN/2100/0064/2021 je nabavka usluge otitavanja
potroKnje vode, intervencije na sekundarnoj mrei, komorama i Kahtama, zamena
vodomera, iskljuEenja sa mreie i novi prikljuEci, za potrebe HE "Bajina Bata"
(detaljnije u tehnlekoj specifikaciji).

30.03.2021 11:00

Karakteristike postupka javne nabavke (instrumenti i tehnike)

ZakljuEuje se ugovor o javnoj nabavci.

UPUTSTVO
PONUDAtIMA KAKO DA SACINE PONUDU
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Opis predmeta / partija

Usluge oeitavanja potrognje vode, zamena vodomera, iskljueenja sa mreie i novi prikljueci, za potrebe
HE "Bajina Bata"

Opis nabavke:

Predmet Jayne nabavke JN/2100/0064/2021 je nabavka usluge oEitavanja potrognje vode, intervencije
na sekundarnoj mrei, komorama i gahtama, zamena vodomera, iskljuEenja sa mreie i novi prikljaci, za potrebe
HE "Bajina Bata" (detaljnije u Tehnlekoj specifikaciji).

NaruEilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:

Cene

Nadn rangiranja prihvatljivih ponuda:

Automatsko rangiranje

Elektronska komunikacija i razmena podataka na Portalu javnih nabavki

U postupku se zahteva elektronska komunikacija.

Ponuda / prijava se podnosi putem Portala javnih nabavki na naEin opisan u ovom uputstvu.

Korisnik zainteresovan za postupak javne nabavke komunicira sa naruEiocem iskljuEivo putem Portala javnih
nabavki.

Korisnik Portala javnih nabavki moie da se zainteresuje za objavljen postupak javne nabavke tako to je preuzeo
konkursnu dokumentaciju iii oznaEio svoju zainteresovanost.

Dokumentaciji u ovom postupku javne nabavke na Portalu javnih nabavki pristupa se na stranici postupka:
https://jnportaLujn.gov.rs/tender-eo/20589

Radnje u postupku javne nabavke koje mo2ete sprovoditi na toj stranici postupka:

slanje zahteva za dodatnim informacijama iii pojainjenjem u vezi sa dokumentacijom o
nabavci kao i ukazivanje narueiocu na eventualno uoeene nedostatke i nepravilnosti u
dokumentaciji o nabavci
vidi uputstvo 

formiranje grupe ponudaea
vidi uputstvo

priprema i podnogenje ponude
vidi uputstvo 

- popunjavanje e-lzjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
vidi uputstvo 

- dodela prava na postupak (licu u privrednom subjektu)
vidi uputstvo 

slanje zahteva za zaititu prava
vidi uputstvo 

dodela ovlakenja punomodniku za zastupanje u postupku zaKtite prava
vidi uputstvo 

Privredni subjekt moie putem Portala javnih nabavki da trail ad narusdoca dodatne informacije iii pojagnjenja u
vezi sa dokunnentacijom o nabavci, pri 6emu moie da ukaie nardeiocu ukoliko snnatra da postoje nedostaci iii
nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci, i to najkasnije 6 dana pre isteka roka za podno§enje.

Sanduee elektronske po§te u postupku

vidi uputstvo 

Korisnik zainteresovan za postupak tokom trajanja postupka javne nabavke putem sanduEeta elektronske pogte
na Portalu dobija sledeee informacije:

UPUTSTVO

PONUDAtIMA KAKO DA SAtINE PONUDU
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o lzmene konkursne dokumentacije

o lzmene elektronskog kataloga

o Odluka o dodeli / obustavi

o Objavljivanje oglasa o javnoj nabavci

Korisnik odnosno privredni subjekt koji uEestvuje u postupku kroz sanduEe putem Portala prima:

o Potvrda o uspegno podnetoj ponudi / prijavi

o Potvrda o uspegno podnetoj izmeni / dopuni ponude / prijave

o Potvrda o opozivu ponude / prijave

o Poziv za podnogenje ponuda

o Poziv za uEegte u e-licitaciji

o Zapisnik o otvaranju ponuda

Korisnik prima kopije poruka i na adresu e-po§te sa kojom se registrovao na Portalu.

Pripremanje i podmigenje ponude / prijave

Privredni subjekt saEinjava ponudu/prijavu na Portalu javnih nabavki prema strukturi i sadriini koju je definisao
NaruEilac prilikom pripreme postupka javne nabavke na Portalu.

Privredni subjekt koji podnosi ponudu / prijavu mora da bude registrovan na Portalu sa najmanje jednim, a
poieljno vie korisnika (odnosno korisniEkih naloga).

vidi uputstvo 

PonudaE koji je samostalno podneo ponudu ne moie istovremeno da uEestvuje u zajedniEkoj ponudi iii kao
podizvodaE, niti isto lice moie uEestvovati u vie zajednisekih ponuda.

PonudaE moie da podnese samo jednu ponudu osim u sluEaju kada je dozvoljeno ili se zahteva podnogenje
ponude sa varijantanna.

Detaljno uputstvo o pripremi ponude putem Portala:
vidi uputstvo 

Rok za podnoienje ponuda iii prijava: 30.03.2021 11:00

Jezici na kojima ponude iii prijave mogu biti podnete: Srpski

Pripremanje i podnogenje zajedniEke ponude / prijave

Na stranici postupka javne nabavke na Portalu privredni subjekt moie da kreira grupu privrednih subjekata
(ponudga / kandidata) radi podnetenja zajedniEke ponude/prijave.

tlan grupe privrednih subjekata koji podnosi ponudu / prijavu mora biti ovlaken za podnogenje zajedniEke
ponude / prijave u ime grupe. Ovlakenje za podnogenje ponude / prijave u ime grupe privrednih subjekata,
Elanovi grupe daju putem Portala javnih nabavki. Svi Elanovi grupe treba da budu registrovani korisnici Portala
javnih nabavki.

Vie o formiranju grupe privrednih subjekata:
vidi uputstvo 

Ponudu / prijavu priprema i podnosi Elan grupe ovlagden za podnogenje zajedniEke ponude / prijave u ime grupe
privrednih subjekata.

U sluEaju zajedniEke ponude / prijave podaci o Elanovima grupe deo su obrasca ponude / prijave.

Kod popunjavanja obrasca ponude grupe ponudaEa na Portalu javnih nabavki treba da se navede vrednost iii
procenat vrednosti nabavke te predmet iii koliEinu predmeta nabavke koju e izvrgavati svaki Elan grupe prema
sporazumu. Kod popunjavanja obrasca prijave grupe kandidata ti podaci navode se ako su poznati.

UPUTSTVO
PONUDAtIMA KAKO DA SAtINE PONUDU
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Svi elanovi grupe privrednih subjekata treba da popune Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor
privrednog subjekta.

Priprema ponude / prijave sa podizvodaeem

Ukoliko ponuda/prijava ukljueuje podizvodge, oni treba da budu registrovani korisnici Portala javnih nabavki, all
ne treba da daju saglasnost privrednonn subjektu za podnogenje ponude/prijave putenn Portala.

Privredni subjekt koji namerava da izvrgenje dela ugovora poveri podizvodaeu, duian je za svakog pojedinog
podizvodaea navede:

1) podatke o podizvodaeu (naziv podizvodaea, adresa, matieni broj, poreski identifikacioni broj,
ime osobe za kontakt).

2) podatke a delu ugovora koji ee se poveriti podizvocIaeu (po predmetu iii u koIkini, vrednosti iii
procentu).

3) podatak da Ii podizvodad zahteva da mu narueilac neposredno plaea dospela potraiivanja za
deo ugovora koji je on izvrgio.

Privredni subjekt je duian da za svakog podizvodada u ponudi / prijavi dostavi Izjavu o ispunjenosti kriterijuma
za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Priprema dokumenata u okviru ponude / prijave

Privredni subjekt ueitava dokumente ponude / prijave prema definisanoj strukturi. Podriani formati I velidina
dokumenata propisani su Uputstvom za korigeenje Portala javnih nabavki. U slueaju da pojedini dokument
prevazilazi velieinu omogueenu na Portalu javnih nabavki, preporueeno je korikenje kompresije dokumenata iii
deljenje dokumenta u manje delove i ueitavanje manjih i/ili kompresovanih dokumenata na Portal javnih nabavki.

Dokumente koje uditava u okviru ponude / prijave privredni subjekt ne sme da kriptuje. Portal javnih nabavki
kriptuje ponude / prijave i njihove delove i duva tajnost sadriine ponuda / prijava kao i informaciju o identitetu
privrednog subjekta do datuma i vremena otvaranja ponuda.

Privredni subjekt moie da priprema, ueitava na Portal (Stranica postupka Ponude iii Prijave Priprema
dokumentacije) dokumente koje namerava da priIae u okviru ponude / prijave.

vidi uputstvo 

Narueilac je definisao da uz ponude / prijave za predmet / partije zahteva sledede dokumente.

,Za predmet / partiju: Usluge aitavanja potroinje vode, zamena vodomera, iskljueenja sa mreie i novi
za potrebe HE "Bajina Bata"

Narueilac zahteva da ponuda u svojoj ponudi / prijavi priloii sledeee dokumente:

Obrazac ponude / prijave - Portal automatski formira popunjeni obrazac ponude / prijave na osnovu podataka
koje je privredni subjekt upisao na Portalu.

Obrazac strukture ponudene cene - Ponuda se obavezuje da popuni sve zahtevane jediniene cene I vrednosti
iz Tabela 1, 2 I 3 (vrednosti tih tabela e sluiiti za ponderisanje - izbor najpovoljnije ponude) podatak o
odgovornonn licu za izvrgenje ugovora I kontakt telefon za hitne intervenicije.

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta -

Sredstvo obezbedenja za ozbiljnost ponude -

Drugi dokumenti - Potencijalni Pruhlac usluga mora poznavati teritorijalni — prostorni raspored ditaekih mesta
— vodomera kako bi bio u moguenosti da oeitavanje obavi prema zahtevanoj dinamici.

- Potencijalni Pruhlac usluga mora pod krivienom i materijalnom odgovornogeu popuniti Izjavu na svom
memorandumu u kojoj izjavljuje da je upoznat sa teritorijalnim — prostornim rasporedom eitaekih mesta —
vodomera i da je u moguenosti da oeitavanje obavi prema zahtevanoj dinamici.

Uz svaki traieni dokument privredni subjekt moie da 'Alta vie dokumenata, ako se dokument sastoji ad vie
delova.

Prilikom ueitavanja dokumenata na Portal javnih nabavki privredni subjekt na Portalu oznadava da Ii je pojedini
dokument ponude poverljiv (u skladu sa elanom 38. Zakona o javnim nabavkama), navodi pravni osnov na osnovu
UPUTSWO 4
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kojeg su dokumenti ozndeni poverljivim i obrazlaie razlog(e) poverljivosti. U slubju da odredeni dokument ima

samo pojedine delove poverljive, pre u'ditavanja tog dokumenta na Portal, potrebno je da privredni subjekt izdvoji

poverljive delove u zasebni dokument, oznad ga poverljivim, i tako ga uata na Portal javnih nabavki. Delove koji

nisu poverljivi, potrebno je razdvojiti u zasebni dokument iii dokumente i tako ih uEitati na Portal javnih nabavki.

Niti jedan deo elektronske ponude / prijave ne potpisuje se, nije potreban peat niti je potrebno skeniranje

dokumenata.

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta popunjava se elektronski na Portalu.

Deo konkursne dokumentacije Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvom formiran je
putem Portala i priloien konkursnoj dokumentaciji.

Nadn popunjavanja e-lzjave putem Portala:
vidi uputstvo 

Popunjavanje Izjave putem Portala, prema definisanim kriterijumima sprovodi se na stranici postupka pod Prijave
/ Ponude 4 Nova lzjava iii lzjave u pripremi za aiuriranje izjave.

tlanovi grupe, podizvodaa ill drugi subjekti Eije kapacitete privredni subjekt koristi popunjavaju svaki svoju e-
lzjavu, a privredni subjekt mole da preuzme popunjenu e-lzjavu putem Portala i da ju priloii uz ponudu / prijavu.

Delovi ponude / prijave koje nije moguee dostaviti elektronskim putem

U slu'eaju da deo ili delove ponude / prijave nije mogae dostaviti elektronskim sredstvima putem Portala javnih
nabavki (v. elan 45. stay 3. Zakona o javnim nabavkama), privredni subjekt je duian da navede u ponudi / prijavi
taEan deo ili delove ponude / prijave koje podnosi sredstvima koja nisu elektronska.

Deo ill delove ponude / prijave koje nije mogute dostaviti elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki
privredni subjekt podnosi Narudocu do isteka roka za podnogenje ponuda / prijava putem pate, kurirske sluibe
ill neposredno, u koverti ill kutiji, zatvorenoj na nadn da se prilikom otvaranja moie sa sigurnadu da utvrdi da
se prvi put otvara.

Deo ili delove ponude / prijave koje nije mope dostaviti elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki
privredni subjekt podnosi na adresu:

Javno preduzeee "Elektroprivreda Srbije" Beograd, Ogranak "DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE" Bajina
Bata

Trg Dugana Jerkoviea broj 1

31250 Bajina Bata

Srbija

Sa naznakom:

Deo ponude / prijave za javnu nabavku: Usluge ditavanja potroinje vode, zamena vodomera, iskljuZenja sa
mreie i novi prikljuEci, za potrebe HE "Bajina Bata"

Referentni broj: JN/2100/0064/2021 (268/2021)

Broj ponude:

NE OTVARATI

Prilikom pripreme ponude / prijave na Portalu, privredni subjekt navodi deo ili delove ponude / prijave koje
dostaviti ne-elektronskim naanima.

Na poledini koverte iii na kutiji treba navesti naziv i adresu privrednog subjekta. U slaaju da deo ili delove
ponude / prijave podnosi grupa privrednih subjekata, na koverti je potrebno nazna'ati da se radi o grupi
privrednih subjekata I navesti nazive I adresu svih Elanova grupe.

Deo ili delovi ponude / prijave smatraju se blagovremenim ukoliko su primljeni od strane naruaoca do
30.03.2021 do 11:00 Easova.

UPUTSIVO
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Nara'lac ee privrednom subjektu predati potvrdu prijema. U potvrdi o prijemu Narudlac de navesti datum i
vreme prijema.

Deo ili delove ponude / prijave koje Narudlac nije primio u roku odreclenom za podnogenje ponuda / prijava,
odnosno koji je primljen pa isteku dana i sata do kojeg se ponude / prijave mogu podnositi, smatrade se
neblagovremenim. Neblagovremeni deo ili delove ponude / prijave Narueilac e pa okoneanju postupka
otvaranja vratiti neotvorene Ponuclaeu, sa naznakom da su podneti neblagovremeno.

Priprema i podnaenje ponuda za partije

Popunjavanje obrasca ponude

;Predmet / Partija: Usluge olitavanja potroinje vode, zamena vodomera, iskijuEenja sa mreie i novi prikljOci,
:za potrebe HE "Bajina Bata" _

Cena se iskazuje u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uraeunatim svim tro§kovima koje ponuclae
ima u realizaciji predmetne javne nabavke.

Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kritenjumi)

Naziv: Rok vaienja ponude

Jedinica mere: dan

Opis i pojakjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Ponuda mora da vaii najmanje 60 (slovinna: gezdeset) kalendarskih dana od dana otvaranja ponuda.

Minimalna dozvoljena vrednost: 60,00

Naziv: Rok plaeanja

Jedinica mere: dan

Opis i pojakjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Minimalna dozvoljena vrednost: 45,00

Maksimalna dozvoljena vrednost: 45,00

Naziv: Vreme izlaska na teren kod hitnih intervenicja

Jedinica mere: sat

Opis i pojagnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Vreme izlaska na teren od trenutka upueenog telefonskog poziva kod hitnih intervencija (maksimalno 6
sati od momenta poziva na kontakt telefon za hitne intervencije)

Maksimalna dozvoljena vrednost: 6,00

Rezervni kriterijumi

Vreme izlaska na teren kod hitnih intervencija. U slueaju ponuda sa istom najniiom cenom Ugovor ee biti
dodeljen ponudaeu koji ponudi krade vreme izlaska na teren kod hitnih intervencija.

Rok i !lain plaeanja

Rok i man plaCanja:

Plaeanje se vrKi sukcesivno, dinarskom doznakom na tekud raeun Pruiaoca usluga u zakonskom roku do 45 dana
od prijema ispravnog raeuna i zapisnika o izvrgenoj usluzi, overenog od strane ovlageenih predstavnika Narudoca
I Ponuclaea - bez primedbi.

UPUTSIVO
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Pruialac usluga ispostavlja ra6un/situaciju za izvrgene usluge pa potpisivanju Zapisnika o pruienim uslugama od

strane ovlageenih predstavnika Korisnika i Pruiaoca usluga bez primedbi, na osnovu kolidne stvarno izvrienih

usluga ponudenih-ugovorenih jedini6nih cena za tu vrstu usluge.

Ponuda mora biti vaieea 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Nakon unosa svih podataka privredni subjekt generige obrazac ponude / prijave i moie da pregleda podatke

ponude / prijave pre nego podnese ponudu / prijavu.

Naein izmene i dopune ponude / prijave

vidi uputstvo 

Wein opoziva ponude / prijave

vidi uputstvo 

Podaci o vrsti, sadriini, naZinu podnoienja, visini i rokovima obezbedenja
ispunjenja obaveza ponudaEa

Menica kao sredstvo obezbedenja za ozbiljnost ponude

PonudaZ je obavezan da, kao deo ponue, Narudocu dostavi:

1) blanko sopstvenu menicu za ozbiljnost ponude koja je

• izdata sa klauzulom „bez protesta" i „bez izvettaja" potpisana i overena od strane zakonskog zastupnika
iii lica pa ovlageenju zakonskog zastupnika, na ngin koji propisuje Zakon o menici ("Sl. list FNFU" br. 104/46, "Sl.
list SFFU" br. 16/65, 54/70 i 57/89 i "Sl. list SFU" br. 46/96, Si. list SCG br. 01/03 Ust. povelja) i Zakon o platnim
uslugama ( SI. glasnik .RS.broj 139/2014 i 44/2018)

• evidentirana u Registru menica i ovlataenja koga vodi Narodna banka Srbije u skladu sa Odlukom o bIi im
uslovima, sadriini i nadnu vodenja registra menica I ovlagtenja („Sl. glasnik RS" br. 56/11, 80/15, 76/2016 i
82/2017) i to dokumentuje overenim zahtevom poslovnoj banci da registruje menicu sa odredenim serijskim
brojem, osnovom na osnovu koga se izdaje menica i meniEno ovlakenje (broj 1N) ukljaujud i iznos iz osnova
(taela 4. stay 2. Odluke).

2) Menitho pismo — ovlakenje kojim Pruialac usluge ovla§auju Korisnika usluge da mole naplatiti menicu koja
je neopoziva, bez prava protesta i naplativa na prvi poziv, na iznos od 50.000,00 dinara sa rokom vaienja
mininnalno 30 dana dudm od roka vaienja ponude, s tim da eventualni produietak roka vaienja ponude ima za
posledicu i produienje roka vaienja menice i meniEnog ovlaKeenja, koje mora biti izdato na osnovu Zakona o
menici.

3) ovlakenje kojinn zakonski zastupnik ovladuje lica za potpisivanje menice i meniEnog ovlakenja za konkretan
posao, u sltidaju da menicu i meniEno ovlageenje ne potpisuje zakonski zastupnik ponudga.

4) fotokopiju vaieeeg Kartona deponovanih potpisa ovlageenih lica za raspolaganje novEanim sredstvima
Pruiaoca usluga kod poslovne banke, overenu od strane banke na dan izdavanja menice i meni6nog ovlageenja
(potrebno je da se poklapaju datum sa meni6nog ovlageenja i datum overe banke na fotokopiji depo kartona),

5) fotokopiju OP obrasca.

6) Dokaz o registraciji menice u Registru menica Narodne banke Srbije (fotokopija Zahteva za registraciju menice
od strane poslovne banke koja je izvrgila registraciju menice iii izvod sa Internet stranice Registra menica i
ovlakenja NBS).

Osnovi za naplatu Sfo za ozbiljnost ponude su:

- u sluEaju da ponuda odustane od svoje ponude u roku vaienja ponude,

- ne dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u skladu sa Elanom 119.
Zakona o javnim nabavkama,

- neosnovano odbije da zakljud ugovor o javnoj nabavci iii

- ne dostavi sredstvo obezbedenja za izvrgenje ugovora o javnoj nabavci.

UPUTSTVO
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Sredstvo obezbeenja za ozbiljnost ponude dostavlja se kao deo Ponude i glasi na Javno preduzede
„Elektroprivreda Srbije" Beograd - Ogranak „Drinsko - Limske hidroelektrane" Bajina Bata, Trg Daana Jerkovida
broj 1, 31250 Bajina Bata, sa naznakonn deo ponude za javnu nabavku broj JN/2100/0064/2021.

Menica kao sredstvo obezbedenja za ispunjenje ugovornih obaveza

Izabrani Ponuda6je obavezan da NaruElocu, u roku od maksimalno 10 dana od dana zaklju'denja ugovora, dostavi:

1) blanko sopstvenu menicu koja je:

• izdata sa klauzulom „bez protesta" i „bez izvegtaja" potpisana i overena od strane zakonskog zastupnika
ili lica po ovlatenju zakonskog zastupnika, na naan koji propisuje Zakon o menici ("Sl. list FNRJ" br. 104/46, "Sl.
list SFRJ" br. 16/65, 54/70 i 57/89 i "Sl. list SRJ" br. 46/96, SI. list SCG br. 01/03 Ust. povelja) i Zakon o platnim
usluga ma ( SI. glasnik .RS.broj 139/2014 i 44/2018)

evidentirana u Registru menica i ovladenja koga vodi Narodna banka Srbije u skladu sa Odlukom o bliiim
uslovima, sadriini i nadinu vodenja registra menica i ovladenja („Sl. glasnik RS" br. 56/11, 80/15, 76/2016 i
82/2017) i to dokumentuje overenim zahtevom poslovnoj banci da registruje menicu sa odredenim serijskim
brojem, osnovom na osnovu koga se izdaje menica i menleno ovladenje (broj JN), ukljuZujudi i iznos iz osnova
(tadka 4. stay 2. Odluke).

2) Menidno pismo — ovladenje kojim Pruialac usluge ovlakuju Korisnika usluge da moie naplatiti menicu
koja je neopoziva, bez prava protesta i naplativa na prvi poziv, na iznos od 10% od vrednosti ugovora (bez PDV)
sa rokom vaienja minimalno 30 dana duiim od ugovorenog roka vaienja ugovora, s tim da eventualni produietak
roka vaienja ugovora ima za posledicu i produienje roka vaienja menice. Ako se za vreme trajanja ugovora
promene rokovi za izvrgenje ugovorne obaveze, vainost menice mora da se prod& za isti broj dana za koji de
biti produien rok vaienja Ugovora i na isti iznos kao i kod prvobitne menice i meniEnog ovladenja, koje mora biti
izdato na osnovu Zakona o menici.

3) ovlakenje kojim zakonski zastupnik ovlakuje lice za potpisivanje menice i menrdnog ovlakenja za
konkretan posao, u sludaju da menicu i menitho ovladenje ne potpisuje zakonski zastupnik Pruiaoca usgluga;

4) fotokopiju vaiedeg Kartona deponovanih potpisa oyladenih lica za raspolaganje nov'danim sredstvima
Pruiaoca usgluga;kod poslovne banke, overenu od strane banke na dan izdavanja menice i menidnog ovlatenja
(potrebno je da se poklapaju datum sa menibog ovladenja i datum overe banke na fotokopiji depo kartona),

5) fotokopiju OP obrasca.

6) Dokaz o registraciji menice u Registru menica Narodne banke Srbije (fotokopija Zahteva za registraciju
menice od strane poslovne banke koja je izvrgila registraciju menice ill izvod sa internet stranice Registra menica
i ovladenja NBS).

Osnov za naplatu sredstva obezbedenja za ispunjenje ugovornih obaveza je ukoliko izabrani Ponudad ne ispuni
ili nepotpuno ispuni sveoje obaveze iz Ugovora o predmetnoj javnoj nabavci.

Sredstvo obezbedenja za ispunjenje ugovornih obaveza dostavlja se, u napred navedenom roku, lino ill patom,
I glasi na Javno preduzede „Elektroprivreda Srbije" Beograd - Ogranak „Drinsko - Linnske hidroelektrane" Bajina
Bata, Trg Daana Jerkovida broj 1, 31250 Bajina Bata, sa naznakom: Sredstvo obezbedenja za javnu nabavku
broj JN/2100/0064/2021.

Otvaranje ponuda / prijava

Podaci vezani uz otvaranje ponuda / prijava kako je navedeno u pozivu

Datum: 30.03.2021 Lokalno vreme: 11:00

Mesto: Javno preduzete "Elektroprivreda Srbije" Beograd,
Ogranak "DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE" Bajina Bata
Trg Dugana Jerkovita broj 1, 31250 Bajina Bata

UPUTSTVO
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Kancerlarija br. 302

Podaci o ovlakenim licima i postupku otvaranja:

Narudilac nije iskljudo javnost iz postupka otvaranja ponuda. Na stranici postupka Ponude 9 Otvaranje ponuda

ponudaE moie pratiti odbrojavanje do otvaranja ponuda. Nakon to Portal otvori ponude formira se zapisnik o

otvaranju ponuda koji je mogude preuzeti na stranici postupka a istovremeno se §alje ponudadma.

Pojainjenja ponude / prijave, oblik i naan dostavljanja dokaza

Nakon otvaranja ponuda / prijava narudlac moie da zahteva dodatna obja§njenja koja de mu pomodi pri
pregledu, vrednovanju i uporedivanju ponuda / prijava, a moie da vrgi i kontrolu (uvid) kod ponudka, odnosno
njegovog podizvodaZa.

Ako su podaci iii dokumentacija, koju je privredni subjekt dostavio nepotpuni iii nejasni, naruEilac moie, po§tujudi
nkela jednakosti i transparentnosti, u primerenom roku koji nije kradi od pet dana, da putem Portala javnih
nabavki zahteva od privrednog subjekta, da dostavi neophodne informacije iii dodatnu dokumentaciju.

vidi uputstvo

Zagtita prava

Zahtev za zagtitu prava moie da podnese privredni subjekt, odnosno ponuda6 koji je imao ill ima interes za dodelu
ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji ukazuje da je zbog postupanja naruEioca protivno
odredbama ZJN ogteden ili bi mogla da nastane teta usled dodele ugovora, protivno odredbama ZJN (u daljnjem
tekstu: podnosilac zahteva).

Zahtev za zatlitu prava podnosi se elektronskim putem preko Portala javnih nabavki istovremeno naruEiocu i
RepubliEkoj komisiji za zagtitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republleka komisija), odnosno
u pisanom obliku, neposrednom predajom iii preporuEenom pogtom naruEiocu, u kom sluEaju je podnosilac
zahteva duian da kopiju zahteva dostavi RepubliEkoj komisiji.

Podnogenje zahteva za zagtitu prava elektronskim putem

vidi uputstvo 

Koraci:

- Kroz elektronski obrazac za zagtitu prava upisuju se podaci o Einjenicama i dokazima o
povredama propisa i automatski se povlaEe podaci o podnosiocu zahteva, narudocu i postupku
za koji se podnosi Zahtev

- Ukoliko podnosilac zahteva radnje u postupku preduzima preko punomodnika moie ovlastiti
punomodnika putem Portala javnih nabavki

- Dokumenti koje je potrebno pruloiti elektronskom zahtevu za zagtitu prava:

- Dokaz o uplati takse

Dodatni dokumenti i dokazi koji potkrepljuju i/ill nadopunjuju podatke navedene kroz
elektronski obrazac

Podnosilac zahteva dokumente uEitava u elektronskom obrascu zahteva na predvidenom
mestu te generge elektronski obrazac zahteva za zagtitu prava koji putem Portala dostavlja
naruEiocu i RepubliEkoj komisiji.

Precizne informacije o roku(ovima) za zaititu prava

Zahtev za zagtitu prava podnosi se elektronskim putem preko Portala javnih nabavki istovremeno Narudocu i
RepubliEkoj komisiji, odnosno u pisanom obliku, neposrednom predajom iii preporuZenom poKtom naruEiocu,
na adresu: Javno preduzede „Elektroprivreda Srbije", Ogranak "Drinsko — Limske HE" Bajina Bata, Trg Dugana
Jerkovida broj 1, 31250 Bajina Bata, u kom sluEaju je podnosilac zahteva duian da kopiju zahteva dostavi
RepubliEkoj komisiji.

UPUTSIVO
PONUDAdINIA KAKO DA SAtINE PONUDU

9



Zahtev za zatitu prava moie da se podnese u toku celog postupka javne nabavke, osim ako ZJN nije drugaElje
odrecleno, a najkasnije u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki odluke narudoca
kojom se okonEava postupak javne nabavke u skladu sa ZJN. Zahtev za zatitu prava kojim se osporavaju radnje
narudoca u vezi sa odredivanjem vrste postupka, sadriinom javnog poziva i konkursnom dokumentacijom
smatraee se blagovremenim ako je primljen od strane narudoca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnogenje
ponuda, odnosno prijava, bez obzira na naEin dostavljanja. Zahtev za zatitu prava kojim se osporavaju radnje
narudoca preduzete nakon isteka roka za podnogenje ponuda podnosi se u roku od deset dana od dana
objavljivanja odluke narudoca na Portalu javnih nabavki, odnosno od dana prijema odluke u sluEajevima kada
objavljivanje na Portalu javnih nabavki nije predvideno ZJN. Nakon isteka roka za podnogenje zahteva za zatitu
prava, podnosilac zahteva ne moie da dopunjava zahtev iznogenjem razloga u vezi sa radnjama koje su predmet
osporavanja u podnetom zahtevu iii osporavanjem drugih radnji naru'doca sa kojima je bio iii mogao da bude
upoznat pre isteka roka za podnogenje zahteva za zatitu prava, a koje nije istakao u podnetom zahtevu.

Zahtevom za zatitu prava ne mogu da se osporavaju radnje narudoca preduzete u postupku javne nabavke ako
su podnosiocu zahteva bili ill mogli da budu poznati raziozi za njegovo podnogenje pre isteka roka za podnoKenje
zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo
podnet zahtev za zatitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu ne mogu da se osporavaju
radnje naru'doca za koje je podnosilac zahteva znao iii mogao da zna prilikom podnogenja prethodnog zahteva.
Predmet osporavanja u postupku zagtite prava ne nnogu da budu eventualni nedostaci iii nepravilnosti
dokumentacije o nabavci na koje nije ukazano u skladu sa Elanom 97. ZJN. Narudlac objavljuje obavegtenje o
podnetom zahtevu za zatitu prava na Portalu javnih nabavki najkasnije narednog dana od dana prijema zahteva
za zatitu prava. Podnogenje zahteva za zatitu prava zadriava nastavak postupka javne nabavke od strane
narudoca do okonEanja postupka zagtite prava. Zahtev za zatitu prava mora da sadrii podatke iz Elana 217. ZJN.

Ukoliko podnosilac zahteva radnje u postupku preduzima preko punomoanika, uz zahtev za zatitu prava
dostavlja ovlagdenje za zastupanje u postupku zagtite prava. Podnosilac zahteva koji ima boravigte iii prebivaligte,
odnosno sedigte u inostranstvu duian je da u zahtevu za zatitu prava imenuje punomotnika za primanje pismena
u Republici Srbiji, uz navodenje svih podataka potrebnih za komunikaciju sa ozngenim licem.

Prilikom podnogenja zahteva za zatitu prava naruElocu podnosilac zahteva je duian da dostavi dokaz o uplati
takse.

Dokaz je svaki dokument iz koga se moie da se utvrdi da je transakcija izvrgena na odgovarajud iznos iz Iana
225. ZJN i da se odnosi na predmetni zahtev za zatitu prava.

Validan dokaz o izvrgenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvonn o uplati takse za podnogenje zahteva za zatitu
prava RepubliEke komisije, objavljen je na sajtu RepubliEke komisije. Postupak zagtite prava ponudaEa regulisan
je odredbama d. 186. -234. ZJN

Postupak zagtite prava ponudaEa regulisan je odredbama Elana 186. —234. ZJN.

UPUTS11/0
PONUDAtINIA KAKO DA SACINE PONUDU

10



ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЋЕНИХ ЦЕНА - Јн/2100/0064/2021

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУн ЗА ЈЕДНО квАРТАЛНО 4ИTAFbE вОДОМЕРА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И
тРИ мЕСЕЧНА ЧИТАЊА вОДОМЕРА ПРАВНИХ ЛИЦА

табела 1.

Опис позиције ј т коли
чина

Цена без
ПДВ-а

Вредност
услуге без

ПДВ-а
Услуга кварталног очитавања индивидуалних и
обрачунских водомера физичких лица на
водоводима „Тара" и „ПеруТiац"

ком 1

Услуга месечног очитавања водомера за правна
лица на водоводима „Тара" и„Перуflац" ком 3

vкупна вРЕДност устгА та6ЕЛа 1. без ПДВа (дин):

У цену услуге укључени су сви трошкови који настају током реализације услуге.

напомена: Промена бpoia физичких и правних лица код којих се врши очитавање
водомера у току важења Уговора, не vтиче на ценУ кварталног очитавања. 

водоводни мдтЕРиЈАл (дЕлови) коЈи сЕ коРисти пРиликом интЕРвЕнциЈА и
L.ЦЕНА БАЖДАРЕF6А вОДОМЕРА

ТА6ЕЛА 2

Опис позиције ј т Оквирна
количина Цена без

ПДВ-а

Оквирна
вредност

услуге
Ублаживача притиска ЛГ Ф100 ком 2

Ублаживача притиска ЛГ Ф80 ком 2

Ублаживача притиска ЛГ Ф50 ком 2

Ублаживача притиска МС Ф 2 цола ком 3

Ублаживача притиска МС Ф 6/4 цола ком 3

Ублаживача притиска МС Ф 5/4 цола ком 3

Ублаживача притиска МС Ф 1 цол
ком 3

Ублаживача притиска МС Ф 3/4 цола ком 3

Ублаживача притиска МС Ф 1/2 цола
ком 3

Пропусни ЕКО вентил ЛГ Ф 100
ком 2

Пропусни ЕКО вентил ЛГ Ф 80
ком 2

Пропусни ЕКО вентил ЛГ Ф 50
ком 2



Пропусни МС вентил Ф 2 цола ком 2

Пропусни МС вентил Ф 6/4 цола ком 2

Пропусни МС вентил Ф 5/4цола ком 2

Пропусни МС вентил Ф 1 цол ком 3

Пропусни МС вентил Ф 3/4 цола ком 3

Пропусни МС вентил Ф 1/2 цола ком 3

Угаони вентил са пловком Ф 2 цола ком 2

Угаони вентил са пловком Ф 6/4 цола ком 2

Угаони вентил са пловком Ф 5/4 цола ком 2

Полуспојница МС Ф 2 цола ком 3

Полуспојница МС Ф 6/4 цола ком 3

Полуспојница мС Ф 5/4 цола
ком 3

Полуспојница МС Ф 1 цол ком 3

Полуспојница МС Ф 3/4 цола
ком З

Полуспојница МС Ф 1/2 цола
ком 3

Баждарење водомера Ф 100 ком 3

Баждарење водомера Ф 80 ком 3

Баждарење водомера Ф 50 ком 2

Баждарење водомера Ф 6/4 цола ком 5

Баждарење водомера Ф 5/4 цола ком 5

Баждарење водомера Ф 1 цол
ком 5

Баждарење водомера Ф 3/4 цола
ком 5

Баждарење водомера Ф1/2 цола
ком 5

укvпна вРЕqност та6Ела 2, без пдва (аин):



РАДНИ САТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЈАМА
Табела 3.

О П И С Јед.
мере

Оквирна
Количина

Јединична
цена без

ПДВ-а

Оквирна
вредност
без ПДВ-а

Цена радног сата на интервенцијама Рсати 300

Укvпна вРЕqност та6Ела З. без ПДВа (дин):

У цену радног сата су укључени сви трошкови који настају приликом интервенција осим
делова који се мењају и баждарења водомера.

ПонуТјене јединичне цене очитавања, делова и радних сати су фиксне и не могу се
мењати ни по ком основу.

Одговорно лице Понуђача за извршење Уговора: (попуњава Понуђаи).

Контакт телефон Понуђача за хитне интервенције:  (попуњава Понуђаи).





ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга: Услуге очитавања потрошње воде, замена водомера,

искључења са мреже и нови прикључци, за потребе ХЕ "Бајина Башта"
ЈН број: ЈН/2100/0064/2021

Сагласно члану 138. став 2. Закона, понуFјач   (назив
привредног субјекта), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Укупни трошкови без ПДВ

ПДВ

динара

динара

динара

динара

Укупни трошкови са ПДВ    динара

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуfјач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеfјења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Датум: Понуђач
М.П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.





На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр.
16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС
80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06,
111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришfiења
јединствених инструмената платног промета

Дужник:
Адреса:
М.6.
ПИБ:
Текуfiи рачун:
Код банке:

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕF6Е ЗА ОЗБИlbHOCT ПОНУДЕ
-за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: ЈП ЕПС Београд (Стари град), Балканска број 13,
Огранак „Дринско-Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковиfiа број бр. 1, 31250 Бајина Башта
Матични број: 20053658
П И Б: 103920327
ТекуFiи рачун број: 160-797-13 Banca lntesa AD

(у даљем тексту Поверилац).

Предајемо Вам једну потписану, оверену и регистровану бланко сопствену(соло)
меницу, серијски број:  на име озбиљности понуде у поступку јавне
набавке број ЈН/2100/0064/2021, чији предмет је „Услуге очитавања потрошње воде, 
замена водомера, искључења са мреже и нови прикључци, за потребе ХЕ "Бајина
Башта" и овлашfiујемо Вас ЈП ЕПС Београд - Огранак „Дринско-лимске
хидроелектране" као Повериоца да предату меницу можете попунити на износ
50.000,00 динара.

Овлашfiујемо Вас, ЈП ЕПС Београд, Огранак „Дринско-лимске хидроелектране",
као Повериоца, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у
складу са важеfiим прописима, са роком доспећа по виfјењу, иницирате наплату
издавањем налога за наплату на терет свих рачуна код банака Дужника
  из новчаних средстава,
односно друге имовине, а у корист Повериоца у сврху финансијског обезбеђења
уколико изменимо, допунимо или опозовемо нашу понуду након јавног отварања понуда
или одбијемо да потпишемо уговор у законском року у случају да је наша понуда
изабрана као најповољнија.

Овлашfiујемо банке код којих имамо рачуне да наплату-плаfiање изврше на терет свих
рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на
рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у
наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашfiења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.



Меница је важеfiа и у случају да дође до промене лица овлашћених за заступање
Дужника,статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника.
Меница је потписана од стране овлашFiеног лица за заступање Дужника .

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од рока важења понуде.

Издавалац менице

(место и датум) (печат и потпис овлашпеног лица)

Прилози:

• 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност
понуде

• овлашfiење којим законски заступник овлашfiује лица за потписивање менице и меничног
овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење не потписује
законски заступник понуfјача

• фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашnених лица за располагање
новчаним средствима Пружаоца услуга код пословне банке, оверену од стране банке на
дан издавања менице и меничног овлашfiења (потребно је да се поклапају датум са
меничног овлашflења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

• фотокопију ОП обрасца
• Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је иэвршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења НБС).

Менично писмо у скпаду са садржином овог npunora ce доставља нао део понуде.



На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр.
16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС
80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06,
111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришfiења
јединствених инструмената платног промета

Дужник:
Адреса:
М.б.
ПИБ:
Текуfiи рачун:
Код банке:

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕFbЕ ЗА
-за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: ЈП ЕПС Београд (Стари град), Балканска број 13,
Огранак „Дринско-Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковиflа број бр. 1, 31250 Бајина Башта
Матични број: 20053658
П И Б: 103920327
Текуfiи рачун број: 160-797-13
Вапса lntesa AD

(у даљем тексту Поверилац)

Предајемо Вам једну потписану, оверену и регистровану бланко сопствену(соло) меницу,
серијски број:_  на име гаранције за испуњење уговорних обавеза у
складу са обавеэама које произилаэе из одредби уговора број  , од

.2021. године, чији предмет ЈН/2100/0064/2021 - ,,Услуге очитавања потрошње
воде, замена водомера, искључења са мреже и нови прикључци, за потребе ХЕ "Бајина
Башта" и овлашfiујемо Вас ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске хидроелектране" као
Повериоца да предату меницу можете попунити на износ од   динара (10% од
вредности Уговора без ПДВ).
Овлашfiујемо Вас, ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске хидроелектране" као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са
важеflим прописима, са роком доспеhа по виfјењу, иницирате наплату издавањем налога за
наплату на терет свих рачуна код банака Дужника

из новчаних средстава, односно друге имовине, а у корист Повериоца у сврху финансијског
обезбеТјења уколико у било ком смислу не посryпимо у складу са одредбама уговора.
Овлашfiујемо банке код којих имамо рачуне да наплату-плаfiање изврше на терет свих рачуна,
као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашflења, на стављање приговора на задужење
и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важеfiа и у случају да доfје до промене лица овлашflених за заступање
Дужника,статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница
је потписана од стране овлашfiеног лица за заступање Дужника .



Рок важења меничног овлашFiења је минимално 30 дана дуже од уговореног рока важења
уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење
рока важења менице.

Издавалац менице

(место и датум) (печат и потпис овлашТiеног лица

Прилози:

• 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност
понуде

• овлашhење којим законски заступник овлашfiује лица за потписивање менице и меничног
овлашflења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашFiење не потписује
законски эаступник понуђача

• фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашТiених лица за располагање
новчаним средствима Пружаоца услуга код пословне банке, оверену од стране банке на
дан издавања менице и меничног овлашТiења (потребно је да се поклапају датум са
меничног овлашfiења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

• фотокопију ОП обрасца
• Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења НБС).



MOLIE11 YrOBOPA JABHE HABABKE ycnyrA

„Ycnyre olinTaBalba norpounbe BoAe, 3ameBa Bo/Amapa, mcKrbrietba ca pewe ii
HOBN npnicrbytum aa noTpe6e XE "BajnBa Baum"

JH/2100/0064/2021

°sal yrosop saKrbyyvinvi cy y BajmHoj Bawm, AaHa  rogmHe:

ITOBOPHE CTPAHE:

1. Jaano npexmehe "EnekTponpmapeRa Cp6wje" Beorpap,
OrpanaK "APIIHCK0-.11101MCKE X11,11130El1EKTPAHE" Bajnna Bauna
Tpr gywaHa JepKospiria 6poj 1, 31250 Bajma Bawra
MaTviymi 6poj: 20053658
MB: 103920327
TeKyrni payyH 6poj: 160-797-13
BaHKa: Banca Intesa ag Beorpag
Kora sacTyna pyKosogiinaLl sa iiHsecTia.mje, mogepHvisawija 11 pesvrranwsaLitija npowssogmax
arperaTa y OrpaHKy gpmcKo — ThimcKe XE, Bajma Baum, Ha ocHosy flyHomohja Bri giiperropa Jfl
Enc 6poj 12.01.178416/1-20 og 30.03.2020. rogme,

(y garbem TeKcTy: Happwinag rum Kopmcnm ycnyra)

LI

2  
 113 

YnviLia LI 6poj  
MaTiiyHm 6poj:  
FMB:  
TeKyrn4 paYyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acTyna  
(y garbem TeKcTy: ilpywanaLA ycnyra)

2a 
 113  

Ynnia w 6poj  
MaT144111,1 6poj:  
FMB:  
TeKytim paYyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3ac-ryna  
(Linati apyne norty0aqa unu nodu3eobaq)

2b. 
 113 

Ynnia ii 6poj  
MaTIALIHVI 6poj:  
FMB:  
TeKyfim pay H 6poj:  
BaHKa:  
Kora sacTyna  
((mak, apyne noHyOaqa unu nodu3eo0aq)
(y garbem TeKcTy sajegHo: YrosopHe cTpaHe)



Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Корисник услуге у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 52. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС`, бр. 91/2019) (даље: Закон) спровео отворени поступак јавне
набавке број ЈН/2100/0064/2021-, ЈАНА број:   ради набавке „Услуге очитавања
потрошње воде, замена водомера, искључења са мреже и нови прикључци, за потребе ХЕ
"Бајина Башта"
- да је Поэив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке послат на објављивање на
Порталу јавних набавки дана и објављен на интернет страници Наручиоца.
- да је Понуда Пружаоца услуга, број од  , године, прихватљива и да
му је Корисник услуга доделио уговор својом Одлуком бр. од — године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет овог Уговора су услуге на очитавању потрошње воде правних и физичких лица
прикључених на водоводе „Тара" w „ПеруТiац", замена неисправних водомера,
интервенције приликом кварова на секундарној мрежи Наручиоца и објектима за
дистрибуцију воде (шахте, прекидне коморе и др.), искључења са мреже и нови прикључци, за
потребе ХЕ "Бајина Башта" у складу са техничком спецификацијом и предмером услуга
(образац структуре цена), у којима је наведен детаљан опис предметних услуга, из Конкурсне
документације број ЈН/2100/0064/2021, који fie бити саставни делови Уговора.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ УСЛУГА
Члан 2.

Укупна вредност Уговора се утврfјује максимално до планираних средствима Корисника услуге
за ову набавку а према усвојеним јединичним ценама услуга очитавања водомера — потрошње
воде, јединичним ценама делова — водоводног материјала који се употребљава приликом
интервенција и ценом радног сата приликом интервенција на секундарној водоводној мрежи и
објектима.
Понуfјене јединичне цене очитавања, делова и радних сати су фиксне и не моry се мењати ни
по ком основу.

ВАЛУТА, НАЧИН ПЛАЋАFbА И ФАКТУРИСАFbА УСЛУГА
Члан 4.

Плаfiање се врши сукцесивно, динарском дознаком на текуfiи рачун Пружаоца услуга у
законском року до 45 дана од пријема исправног рачуна и записника о извршеној услузи,
овереног од стране овлашfiених представника Наручиоца и Понуfјача - без примедби.

Пружалац услуга испоставља рачун/сиryацију за извршене услуге по потписивању Записника о
пруженим услугама од стране овлашFiених представника Корисника и Пружаоца услуга без
примедби, на основу количине стварно иэвршених услуга и понуђених-уговорених јединичних
цена за ту врсту услуге.
Записник о пруженој услузи потписан од стране одговорног лица Наручиоца за извршење
Уговора и одговорних лица Пружаоца услуга без примедби је обавезан прилог уз
рачун/ситуацију. Рачун/ситуација који није сачињен у складу са наведеним 6иfie враfiен
Пружаоцу услуге, а плаfiање одложено на његову штету све док се не достави исправан рачун.
Рачуни/ситуације са обавезним прилогом морају бити достављени најкасније до 05. у месецу за
услуге извршене у претходном месецу, на следеfiу адресу Корисника услуге:
Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ БАЈИНА БАШТА
Трг Душана Јерковиfiа број 1
31250 Бајина Башта
Пружалац услуга се обавезује да се, приликом испостављања рачуна обавезно позове на број
и предмет јавне набавке и број Уговора (заводни број Наручиоца).



ПЕРИОД И НАЧИН ПРУЖАF6А УСЛУГА
Члан 5.

Почетак пружања предметних услуга је након обостраног потписивања Уговора и увођења
Пружаоца услуга у посао а по Захтеву упуfiеном од стране Наручиоца.
Време изласка на терен од тренутка упућеног телефонског позива код хитних интервенција је

сати од момента позива на контакт телефон за хитне интервенције 
Овај Уговор траје до утрошка уговорених средстава.
Услуга очитавања се врши кварталн у месецима: фебруар, мај, август, новембар.
Уколико због временских услова (временске не-прилике) или неких других објективних
околности (пандемија и сл.) није мoryfie очитавње према ставу 1 .овог члана, Коринсик услуга
fie доставити писани налог Пружаоцу услуга када извршити очитавање.
Читачке листе за сваки обрачун, читање, припрема Корисник услуге.
Остале услуге везане за интервенције (замене водомера, кварови, искључења корисника и сл.)
се врше по налоry Корисника услуге, када се за то укаже потреба.
Крајњи рок за извршење услуге је 31.12.2022.. године или до утрошка планираних средстава,
уколико се раније утроше.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА
Члан 6.

Пружалац услуга се обавезује:

■ да услуге изврши квалитетно уз поштовање упутстава и захтева Наручиоца који су
предвиђени конкурсном документацијом за ову набавку и овим Уговором;

■ да у предвиfјеном року, максимално у року од 10 дана од дана закључења Уговора,
достави Наручиоцу регистровану меницу са меничним овлашfiењем и картоном депонованих
потписа као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, на износ од 1 0% од
уговорене вредности услуга, која важи најмање 30 дана дуже од важности уговора Уговора;

■ да се придржава упутстава која добије од одговорног лица Наручиоца;
да раднике који буду ангажовани, пре увоFјења у посао, упозна и упозори на неопходност

поштовања мера безбедности и здравља на раду које предузима Корисник услуга како би се
максимално избегла моryfiност настанка нежељених последица на радном месту;

да своје раднике, пре упуfiивања на обављање предметних услуга, осиryра и обезбеди им
опрему и лична средства за заштиту на раду са обавезним истицањем јасно видљивог амблема
фирме Пружаоца услуга;

■ да поштује прописе и правила која дефинишу безбедност информација у ЈП ЕПС Огранак
"Дринско — Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта (у прилоry Уговора је Уговор о чувању пословне
тајне и поверљивих информација који Пружалац услуга треба да потпише);

■ да се приликом извоfјења предметних услуга придржава Закона о безбедности и здрављу
на раду и да потпише Прилог о уреFЈивању материје безбедности и здравља на раду;

■ да надокнади сву евентуалну штету коју причини радник Пружаоца услуга према
Наручиоцу или треflем лицу, намерно или крајњом непажњом;

■ да надокнади сву евентуалну штету коју радник претрпи приликом извоFјења предметних
радова;

■ да испуни све обавезе, према Наручиоцу, из овог Уговора и Конкурсне документације број
ЈН/2100/0064/2021;

■ да уз Уговор достави потписану и оверену сву документацију за безбедност и заштиту на
раду, која буде у прилоry Уговора.

Пружалац услуга не може започети извођења предметних услуга уколико није доставио сву
напред наведену документацију.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 7.

Наручилац се обавезује:
■ да у законском року врши плаТiање по Уговору;
■ да по пријему менице за испуњење уговорних обавеза, врати Пружаоцу услуга меницу за

озбиљност понуде коју је доставио уз понуду;



■ да благовремен0 Пружа0ца услуга уведе у посао и омоryfiи му несметано извоfјење
услуга по Уговору;

■ да раднике који буду ангажовани, пре увоi7ења у пОсао, упозна са присутним ризицима на
овим пОсловима и мерама које ћe се спрОводити у циљу обезбеfјења максималне безбедности
и здравља на раду, сходно закону о безбедности и здрављу на раду (СГ РС број 101/2005) и са
Пружаоцем услуга потпише Споразум о уреfјивању материје безбедности и здравља на раду;

■ да радницима укаже на мере колекrивне заштите, против пожарне заштите, дозвољеним
правцима кретања и упозори раднике да се током извођења предметних услуга морају
придржавати тих мера;

■ да именује одговорно лице за предметне услуге и 0 тОме, писаним путем, извести
Извоfјача радова;

■ да у закОнском рОку врши плаћање по Уговору;
■ да, по пријему Менице за испуњење уговорних Обавеза, врати Пружаоцу услуга Меницу за

озбиљнОст пОнуде коју је Пружалац услуга дОстави0 уз понуду;
■ да по завршетку пружања услуга са Пружа0це услуга сачини Записник о извршеним

услугама;

МЕСТО ПРУЖАF6А УСЛУГА
Члан 8.

Место извођења предметних услуга су подручја на којим су распрострањени водоводи „Тара" и
,ПвРУ~ац,

БРОЈ КОРИСНИКА -ФИ3ИЧКА ЛИЦА - ПО ЛОКАЦИЈАМА
ЛОКАЦИЈА БРОЈ КОРИСНИКА УКУПНО КОНТРОЛНИ

1. ЗАОВИНЕ-ЈЕЗЕРА 21 /
2. зА0винЕ-лАзиЋи 23 /
3. НОВА ВЕЖА1-6А 27 5
4. БЈЕЛУША 9 5
5. МИЛЕКИЋИ 18 18
6. ДОh6И ЈЕЛИСАВЧИЋИ 5 4
7. ГОРНh6И ЈЕЛИСАВЧИЋИ 12 12
8. ДОh6И ЈЕЛИСАВЧИЋИ 2 16 /
9. СЕКУЛИЋ 36 /
10. KPh6A ЈЕЛА 15 13
11. METAJbKA 33 /
12. ВРЛЕШ 21 2
13. МИТРОВАЦ 54 7
14. РАВНИ 5 /
15. вЕлиКАливАДА 3 /
16. гОРvшиЦЕ 5 /
17. СУМБУЛИЋА БРДО 29 20
18. ОСЛУША 95 24
19. СОКОЛИНА 83 42
20. РАСОВИ 22 /
21. РАЧАНСКА ШЈ6ИВОвИЦА 1 59 25
22. РАЧАНСКА Шl6ИВОВИЦА 2 43 31
23. АНАТЕМА 55 55
24. А.Н. гоРШТАк 21 /
25. КАЛУЋЕРСКЕ БАРЕ 31 11
26. УЖИЧКА КОСА 1 55 17
27. УЖИЧКА КОСА 2 85 47
28. СТАНОВИ 91 17
29. ЈАСИКОВИЦЕ 84 83
30. ПРИСЕДО,ЦЕР,МАЋЕВИНЕ,РАЧА 53 53
31. РАЧА 40 40
32. пЕРVЋАЦ 230 /



БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈbЕ НА РАДУ
Члан 9.

Пружалац услуга је дужан да све послове, у циљу реализације овог Уговора, обавља поштујуТiи
прописе и ратификоване меFјународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у
Републици Србији.
Пружалац услуга је дужан да поштује и акте које доноси Корисник услуга, односно акте које
стране из Уговора закључе из области безбедности и здравља на раду.
Пружалац услуга је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду које
је неопходно спровести, полазеfiи од специфичности предмета Уговора, технологије рада и
стеченог искуства, како би се заштитили запослени код Пружаоца услуга, треflа лица и
имовина.
У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Купац може
раскинути Уговор.

Члан 10.
Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у
Прилоry о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део Уговора.

Члан 11.
Пружалац услуга је дужан да колективно осиryра своје запослене у случају повреде на раду,
професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 12.
Пружалац услуга је дужан да Кориснику услуга и/или његовим запосленима накнади штету која
је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране
Пружаоца услуга, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао, ради
испуњења Уговора.
Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед
смрти или телесне повреде, штета настала на имовини Корисника услуга, као и сви други
трошкови и накнаде које је имао Корисник услуга ради отклањања последица штетног догаfјаја.

Члан 13.
Пружалац услуга је дужан да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл.
гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон о БЗР), обустави Пружање услуга уколико је
забрану рада или забрану употребе средстава за рад издало лице одреfјено, у складу са
прописима, од стране Корисника услуга да спроводи контролу примене превентивних мера за
безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом прописа о
безбедности и здрављу на раду.
Пружалац услуга нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања
послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење
Уговора, због тога што је пружање услуга основано обустављено од стране лица одреfјеног, у
складу са прописима, од стране Корисника услуга за спровођење контроле примене
превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЋИВАFbЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Члан 14.

Пружалац услуга је одговоран да услуге која су предмет овог Уговора не загаFјују, односно
минимално утичу на животну средину, односно да обезбеfјују адекватно смањење потрошње
енергије - енергетску ефикасност.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 15.

Квалитативни и квантитативни пријем Услуге врши се контролним изласком на терен
овлашfiених представника за праТiење извршења и реализације Уговора (провера очитавања и
преглед извршених интервенција), након чега се и потписује Записник о извршеним услугама.
У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и
квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах
достави Пружаоцу услуге.



Пружалац услуге се обавеэује да недостатке установљене од стране Корисника услуге
приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 8 (словима: осам) дана од
момента пријема рекламације о свом трошку.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕFbЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА
Члан 16.

Овлашfiени представници за npafieњe испуњења уговора су:
- за Корисника услуга:
Милутин Симиfi и Зоран Лазаревиfi за извршење уговора и Јелена Тошиfi за реализацију
уговора.
- за Пружаоца услуга:
Овлашfiења и дужности овлашFiених представника за праfiење испуњења овог Уговора су:

• састављање и потписивање записника о извршеним услугама и
• друге активности детаљано наведене у Решењима који су прилог Уговора.

ВАЖНОСТ УГОВОРА
Члан 17

Овај Уговор ступа на снагу када Пружалац услуга достави средство обезбеђења за испуњење
уговорних обавеза.
Важност Уговора траје до утрошка средстава и измирења свих уговорених обавеза а најкасније
до 31.12.2022.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 18.

И једна и друга уговорна страна, уколико буде дошло до битне повреде Уговора од друге
уговорне стране, као и у случају неиспуњења неких обавеза из овог Уговора и Конкурсне
документације број ЈН/2100/0064/2021, моry једнострано раскинути Уговор са отказним роком
који не може бити краfiи од 20 дана.

Страна која жели да раскине Уговор дужна је да о томе у разумном року писаним путем
обавести друry уговорну страну.

Раскидом Уговора не престају обавезе да се надокнади евентуална штета. Такоfје, раскид
Уговора нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уреFјивање права и обавеза после
раскида.

Уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора дужна је да другој уговорној страни
надокнади штеry и изryбљену добит.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.

Пружалац услуге је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у
документацији, извештајима, техничким спецификацијама и другим обавештењима да их
користи искључиво у циљу испуњења Уговора и не може их стављати на располагање треFiим
лицима, без претходне писане сагласности Корисника услуге, осим у случајевима предвиfјеним
одговарајуfiим прописима а у складу са Уговором о чувању пословне тајне и поверљивих
информација који је као прилог саставни део Уговора.

Члан 20.
Пружалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка
промене у било којем од података у вези са испуњеношFiу услова из поступка јавне набавке, о
насталој промени писмено обавести Корисника услуге и да је документује на прописан начин.
Уговорне стране су обавезне да једна друry без одлагања обавесте о свим променама које моry
утицати на реализацију овог Уговора.

Члан 21.
Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.
На овај Уговор примењују се закони Републике Србије, У случају спора меродавно је право
Републике Србије а поступак се води на српском језику.



Члан 22.
На односе Уговорних страна, који нису уреТјени овим Уговором, примењују се одговарајуflе
одредбе 300 и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива
Републике Србије - примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 23.
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.

Члан 24.
Уговор остаје на снази у случају ништавости његових појединих одредби, уколико оне не
повлаче ништавост целокупног Уговора.

Члан 25.
Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

➢ Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН/2100/0064/2021
➢ Споразум о заједничком наступању - у случају подношења заједничке понуде
➢ Понуда Продавца, број   од  . године, Образац

структуре цене
➢ Решења о одговорним лицима
➢ Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација
➢ Прилог о БЗР.

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

Члан 26.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четири) примерка за
Наручиоца/Купца и 2 (два), идентична, примерка за Продавца.

КОРИСНИК УСЛУГЕ:
ЈП "Електропривреда Србије" Београд,

Огранак
"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Руководилац за инвестиције, модерниэација и
ревитализација производних агрегата у

Огранку Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:

(наэив понуђача)
(потпис)

(име, презиме и функција потписника модела
уговора/уговора)

Напомена: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документације и он
представља садржину Уговора који fie бити закључен са изабраним понуђачем коме буде
додељен Уговор о јавној набавци.



YrOBOP
0 LIYBAH3Y 110C110BHE TAJHE V 110BEPJbliBPIX WHOOPMALIMJA

„Ycnyre oHmTaeal-ba noTpowEbe BoTte, 3ameHa Bogomepa, mcKrbyHei-ba ca mpee ii H01311
npmKrbyin.lii, 3a norpe6e XE "BajmHa Baw-ra", 6poj jaeHe Ha6aaKe: JH/2100/0064/2021

3aKrbyHeH

1. JaaHo ripe/11/301e "Enerrponpviapega Cp6mje" Beorpag,
OrpaHaK "TIP1/11-1CK0-.1114MCKE Xl4gPOET1EKTPAHE" Bajma BawTa
Tpr gywaHa JepKoavna 6poj 1, 31250 Bajma Baurra
MaTVILIHII 6poj: 20053658
11145: 103920327
TeKyTim paHyH 6poj: 160-797-13
BaHKa: Banca Intesa a Beorpart
Kora 3acryna pyKoeogiinaq 3a wHaecniLimje, mo1qepHinagi4ja Li peavrrannawija npomeo,qHfrix
arperaTa y OrpaHKy ripmcko — flmmcKe XE, BajwHa Baum, Ha ocHoay liyHomohja Bri giiperropa Jfl
Eric 6poj 12.01.178416/1-20 ooq 30.03.2020. roAmHe

(y garbem TeKc-ry: Hapytuanak/KopmcHwa ycnyre)
11

2  
113  

Ynpwa w 6poj 
ManiqHm 6poj:  
nms.  
TeKyrui pay H 6poj:  
BaHKa:  
Kora aacryna  

ilarbem TeKc-ry: rIpoilaBaLl)
2a 

113  

Ynnia 11 6poj  
MaTVILIHM 6poj:  

2b.

TeKyrun paLTH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acTyna  

((mail apyne noHyOacia unu nodu3eo0aq)

143  

Ynnta w 6poj  
MaTliNH11 6poj:  
ni45.  
TeKyfiii pat-IyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acryna  

apyne noHybaqa unu nodu3eo0aq)

(y ponaem TeKary: rlpy)Kanat4 ycnyre)

Y AanDem TeKcTy 3a noTpe6e asor Yroaopa - aajeginwiam Ha3HB CTpaHe.



Члан 1.
Стране су се договориле да у вези са јавном набавком добара ЈН/2100/0064/2021 „Услуге
очитавања потрошње воде, замена водомера, искључења са мреже и нови прикrhучци, за
потребе ХЕ "Бајина Башта" (у даљем тексту: Услуге), oмoryfie приступ и размену података
који чине пословну тајну, као и података о личности, те да штите њихову поверљивост на начин
и под условима утврFјеним овим Уговором, законом и интерним актима страна.

Овај Уговор представља прилог основном Уговору број   од
  године.

Члан 2.
Стране су сагласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног односа
имају следеfiе значење:

Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није опште
позната нити је доступна треfiим лицима која би њеним коришflењем или саопштавањем могла
остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца заштиfiена одговарајуfiим
мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним обавезама или одговарајуfiим
стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би саопштавање треfiем лицу могло нанети
штету држаоцу пословне тајне;

Држалац пословне тајне — лице које на основу закона контролише коришfiење пословне тајне;

Носачи информација — су материјални и електронски медији, глас-говор, сигнали, физичко
поље и информационе базе података у којима је садржана или преко које се преноси Пословна
тајна;

Ознаке степена тајности — реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости података
садржаних на носачу информација, а који се стављају на сам носач и(или) на његову npaтefiy
документацију;

Давалац — Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа податке који
представљају пословну тајну;

Прималац — Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну, те
пријемом истих постаје Држалац пословне тајне;

Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на облик
у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и сл.), по
чијем налоry, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка
информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације (непосредно,
путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у којем је
информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације;

Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одреfјен или одредив на
основу личног имена, јединственог матичног броја граfјана, адресног кода или другог обележја
његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног идентитета.

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 тpefie стране.
Свака страна fie 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 уреfјено, ниједна страна неfiе 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 треТiим 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 важеflим 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 омоryfiио Даваоцу да се успротиви
таквом налоry или захтеву;
б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим овлашfiеним
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.

Поред тога горе наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које Давалац
даје Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:

• то било познато Примаоцу у време одавања,
• дошло до јавности, али не кривицом Примаоца,
• то примљено правним путем без ограничења употребе од треfiе стране која је овлашfiена да

ода,
• то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришfiења пословне тајне и/или

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

Члан 5.
Стране се обавезују да fie пословну тајну, када се она размењује преко незаштиfiених веза
(факс, интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих метода
криптовања, комбинованих са одговарајуflим поступцима који заједно обезбеfјују очување
поверљивости података.



Члан 6.
Свака од Страна је обавезна да одреди:

➢ име и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту: Задужено лице),
➢ поштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад 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 друry Страну, писаним документом који је потписан од стране

овлашfiеног заступника Стране која шаље информацију.
Размена података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза из
претходног става.
Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у
случају судског спора иэмеfју Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом поштом са
повратницом или директном доставом на адресу стране или путем електронске поште на
контакте који су утврt7ени у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7.
Уколико је примопредаја обављена коришfiењем електронске поште, Прималац је обавезан да
одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље поруку са потврдом да
је порука примљена.
Уколико Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном пословном
тајном у року од два радна дана, рачунајуfiи у овај рок и дан када је порука послата, обавезна је
да обустави даље слање података, и да покрене поступак за откривање разлога кашњења у
достављању информације да је порука са приложеном пословном тајном примљена.
Слање података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није нарушена,
као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

Члан 8.
Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем, врши се
уз cneдeFiy 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 корисника услуга:
Пословна тајна

Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије"
Улица царице Милице бр. 2. Београд - ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина

Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1,
или:

Поверљиво
Пословна тајна

Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије"
Улица царице Милице бр. 2. Београд - ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина

Башта, ТргДушана Јерковиfiа број 1,

За Пружаоца услуга:
Пословна тајна 

или:
Поверљиво



Уколико се ради о усменом достављању информација, информације Fie 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.

Члан 10.
Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну. Давалац има
право да, у било ком моменту, захтева од Примаоца повраfiај оригиналних Носача информација
који садрже пословну тајну Даваоца.

Најкасније у року од тридесет (30) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у обавези
да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну Даваоца и уништити
све копије и репродукције тих података (у било ком облику, укључујуfiи, али не ограничавајуfiи
се на електронске медије) које су у поседу Примаоца и/ или у поседу лица којима су исти
предати у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 11
Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора, доfје до статусних промена код уговорних
Страна, права и обавезе прелазе на одговарајуТiег правног следбеника (следбенике). У случају
евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања ликвидационог посryпка
обеэбеди повраfiај Даваоцу свих оригинала и уништавање свих примерака и облика копија
примљених Носача информација.

- Члан 12.
Прималац сноси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења одредби
овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца од стране треflег
лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.

Прималац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже вредне
податке Даваоца и да fie свака материјална повреда овог уговора изазивати последице које су
дефинисане законом.

Члан 13.
Стране fie настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед кршења
одредби овог Уговора, регулишу споразумно. Уколико се спораэум не постигне, уговара се
стварна надлежност суда у Београду.

Члан 14.
Евентуалне измене и допуне овог Уговора на снаэи су само у случају да су састављене у
писаној форми и потписане на прописани начин од стране овлашfiених представника сваке од
Страна.

Члан 15.

На све што није реryлисано одредбама овог Уговора, примениfiе се одредбе позитивноправних
прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет Уговора.

Члан 16.
Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашfiени засryпници обе
Стране, а ако га овлашfiени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра
закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.
Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су
претходно дефинисане важе трајно.



Члан 17.
Овај Уговор је потписан у 6(шест) истоветних примерака од којих су 3(три) примерка за
Извођача радова и 3(три) примерка за Наручиоца.

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

НАРУЧИЛАЦ: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
(назив понуfјача)

Руководилац за инвестиције, модернизација и (потпис)
ревитализација проиэводних агрегата у

Огранку Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта
(име, преэимв и функција помписника модела

угоеора/угоеора)



Прилог о безбедности и здрављу на раду
у отвореном поступку за јавну набавку услуга

„Услуге очитавања потрошње воде, замена водомера, искључења са мреже и нови
прикључци, за потребе ХЕ "Бајина Башта", број јавне набавке: ЈН/2100/0064/2021

кОРИСНИК УСЛУГА:
Јавно предузеflе "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Трг Душана ЈерковиFiа број 1, 31250 Бајина Башта,
кога заступа руководилац за инвестиције; модернизација и ревитализација производних
агрегата у Огранку Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта, Жељко РисимовиFi, дипл.маш.инж., на
основу Пуномоfiја ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
Текуflи рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД

(у даљем тексту: наручилац или Корисник услуга)
и

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
 из 
Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  
(у даљем тексту: Пружалац услуга)
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 
Текуfiи рачун број:  

(у даљем тексту: Пружалац услуга)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)
Уводне одредбе

Стране сагласно констатују да су посебно посвеflене реализацији циљева безбедности и
здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора за јавну
набавку број Јн/2100/040642021 - Услуге очитавања потрошње воде, замена водомера,
искључења са мреже и нови прикључци, за потребе ХЕ "Бајина Башта"" : Набавка услуга
и свих других лица на чије эдравље и безбедност моry да утичу услуге које су предмет Уговора.
Стране су сагласне:

1 да је Пословна политика Корисника услуга спровоТјење и унапреfјење безбедности и здравља
на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца/Корисника
услуге, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду
и професионалних болести и доследно спровоFјење Закона о безбедности и здравља на раду
("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као и других прописа Републике
Србије и посебних аката Наручиоца, која реryлишу ову материју.



11 да Корисник услуга захтева од Пружаоца услуга да се приликом пружања услуга које су
предмет овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Корисника услуга у вези са
спровоfјењем и унапреТјењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица
која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради
спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровоfјење
Закона, као и других прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца, која реryлишу ову
материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи моryfiи ниво ризика од настанка
повреда на раду или професионалних болести.

111 да Пружалац услуга прихвата захтеве Корисника услуга из тачке 11 Уводних одредби.
1. Предмет овог Прилога о БЗР је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Пружаоца
услуга, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања услуга које су
предмет Уговора, а у веэи безбедности и эдравља на раду (у даљем тексту: БЗР).
2. Пружалац услуга, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току
припрема за пружање услуга и које су предмет Уговора, у току трајања уговорних обавеза,
поступају у свему у складу са Законом као и осталим прописима у Републици Србији који
реryлишу ову материју и интерним актима Корисника услуга.
3. Пружалац услуга дужан је да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере
за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за
рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеfјени тако да не
угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за пружање
услуга које су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у cao6pafiajy.
4. Пружалац услуга дужан је да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом
пружања услуга које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвоfјаче,
кооперанте, повезана лица).
5. Пружалац услуга његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току
припрема за пружање услуга, које су предмет Уговора, у току трајања уговорених обавеза, као и
приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних
стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца/Корисника
услуге, а посебно су дужни да се придржавају следеfiих правила:
5.1. забрањено је избегаванње примене и/или ометање спровоТјења мера Б3Р;
5.2. обавезно је поштовање правила коришfiења средстава и опреме за личну заштиту на раду;
5.3. процедуре Наручиоца за спровоFјење 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 неовлашћено
фотографисање;
5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у cao6pafiajy.
6. Пружалац услуга је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих
других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора.
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неflе сносити никакву одговорност нити
исплатити накнаде/трошкове Пружалац услуга по питању повреда на раду, односно оштеfiења
средстава за рад.
7. Пружалац услуга дужан је да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снаry 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 fie бити опремљена
одговарајуfiим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извоfјење радова који су
предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици Србији који реryлишу ову материју и
интерним актима Наручиоца.
8. Пружалац услуга 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 пружање услуга које су предмет Уговора, а све у складу са прописима у
Републици Србији који реryлишу 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. Пружалац услуга дужан је да Наручиоцу најкасније 3 (словима: три) дана пре датума почетка
пружања услуга, 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 извоfјења радова, и
податке о лицу за БЗР код Пружалоца услуга.

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Пружалац услуга 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 извоТјења радова које су предмет Уговора.
Пружалац услуга дужан је да лицу одреfјеном од стране Наручиоца oмoryfiи перманентно
моryfiност за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.
Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених
и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег
извоfјења радова, док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести ИзвоFјача
радова као и надлежну инспекцијску службу.
Извођач радова се обавезује да поступи по налоry Наручиоца из става 3. ове тачке.
11. Стране су дужне да у случају да у току реализације Уговора деле радни простор, capafjyjy у
примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.
Стране су дужне да, у случају из става 1. тачке 11. овог Прилога о БЗР, узимајуfiи у обзир
природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за
отклањање ризика од повреfјивања, односно оштеFiења здравља запослених, као и да
промптно обавештавају једна друry и своје запослене и/или представнике запослених о тим
ризицима и мерама за њихово отклањање.
Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврFјује се спораэумом.
Споразумом у писменој форми, из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца
одреFјује се лице за координацију спровоFјења заједничких мера којима се обезбеТјује
безбедност и здравље свих запослених.
12. Пружалац услуга дужан је да благовремено извештава Корисника услуга о свим
догаFјајима из области БЗР који су настали приликом извоFјења радова, који су предмет
Уговора, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.
13. Пружалац услуга дужан је да Кориснику услуга достави копију Извештаја о повреди на
раду који је издао за сваког свог эапосленог и других лица која ангажује приликом извођења

,радова које су предмет Уговора а који се повредио приликом пружања услуга које су предмет
Уговора и то у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од сачињавања Извештаја о повреди
на раду.
14. Овај Прилог о Б3Р је сачињен у б(словима: шест) истоветних примерака од којих 4 (четири)
примерка за Наручиоца/Купца и 2 (два), идентична, примерка за Продавца.

КОРИСНИК УСЛУГА: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:
ЈП "Електропривреда Србије" Београд,

Огранак
"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Жељко Рисимовиfl, дипл.маш.инж.
руководилац за инвестиције, модернизација и

ревитализација проиэводних агрегата у
Огранку Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта

(назив понуђача)

(потпис)


