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OPgTl PODACI0 PREDMETU NABAVKE

1 Naziv:

-
Vrsta predmeta nabavke: Usluge

Kontrolni pregledi, ispitivanja i odriavanje stabilnih CO2 sistenna za

gagenje poiara generatora u HE Bajina Bata

Opis:

Opis nabavke dat je detaljno u delu TEHNItKA SPECIFIKACIJA - VRSTA I OBIM USLUGE kao i u delu

KVALITET I TEHNItKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)

Ostale napomene

OPtil PODACI 0 PREDMETU NABAVKE



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. ВРСТА И ОБИМ УСЛУГЕ 
Предмет јавне набавке је "Контролни прегледи, испитивања и одржавање
стабилних СО2 система за гашење пожара генератора у ХЕ Бајина Башта".
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2. КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 

2.1 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ CTAFbA СО2 СИСТЕМА ГЕНЕРАТОРА У ХЕ БАЈИНА
БАШТА
Систем за гашење пожара генератора у ХЕ „Бајина Башта" угљен-диоксидом се
састоји од два независна система за гашење пожара, од којих сваки штити по две
генераторскејединице, СО2 Систем 1 (генератори 1, 2) и СО2 Систем 2 (генератори
3, 4). Сваки од система за гашење пожара се састоји од кола за гашење (две
батерије СО2 боца и припадајуfiа инсталација) и кола за активацију (пилот боца са
азотом и припадајуТiа инсталација) као и ППЗ централе и припадајуТiих електричних
компоненти за детекцију, дојаву и извршење гашења пожара.

2.1.1 МЕХАНИЧКЕ КОМПОНЕНТЕ
А. СО2 Боце: СО2 систем се састоји од две батерије боца: главна (12 боца) и

помоfiа (7 боца). Боце су капацитета 67,5 1it.,напуњене са 45kg СО2 гаса (притисак
пуњења око 60 бара на 20°С). Напуњеност СО2 боца се мониторише мерењем
тежине боца. Свака боца је опремљена са пнеуматском контролном главом
(пнеуматским вентилом), која се налази у активационом (N2) колу. У случају
активације гашења, тј. доласка азота под притиском у активационо коло, пнеуматске
главе на СО2 боцама се активирају и отварају СО2 боце, ослобаfјајуfiи пут за СО2
ка цевоводу за гашење, чиме започиње процес гашења пожара.
Б. N2 Пилот боца: Сваком генератору у оквиру Система за гашење пожара
придружена је пилот боца са азотом, која служи за активирање гашења пожара само
на том (угроженом) генератору, чиме се врши раздвајање заштитних зона гашења
(боца са азотом 71it./0.78kg N2 или 131it./1.45kg N2, номинални притисак 100бар на
20°С). У случају активације пилот боце, азот под притиском доспева у активационо
коло, пролазеfiи кроз вентил заi блокаду (нормално је отворен) до селекторских
вентила (за главну и помоfiну СО2 батерију) који fie променити стање из затвореног
у отворено и на тај начин отворити пут за пражњење СО2 гаса у штиfiени простор
угроженог генератора, истовремено активирајући пнеуматске вентиле СО2 боца на
обе батерије и пнеуматску сирену. Притисак у боци са азотом се мониторише
пресостатом, који fie реаговати у; када притисак падне на цца. 85 бара.
В. Селекторски (изборни) вентил: Сваком генератору у оквиру Система за
гашење пожара придружен је по један селекторски вентил за главну СО2 батерију и
један за помоfiну СО2 батерију. Селекторски вентили се отварају помоfiу
активационог (N2) кола и ослоб Тјају пролаз за СО2 само ка угроженом генератору.
Г. Електромагнетни вентил за активирање: Електрично активирање пилот боце
се постиже уз помоfi електро-магнетног вентила на пилот боци који је повезан са
централом за дојаву и гашење пожара ESSER 8010.
Д. Носачи за батерије боца са уређајима за надзор тежине боца: Носачи за боце
су модуларног типа за складиштење више СО2 боца, са инсталираним уреfјајима



за надзор тежине боца. Уређаји за мерење тежине су електро-механички: клапне са
микро-прекидачем или клапне у комбинацији са уреТјајем који користи ласерски
зрак.
Ћ. Неповратни вентили: Неповратни вентили се yrpafjyjy у активационом (N2) колу
као и у колу за пражњење СО2;
Е. Вентил за блокаду: Вентил за блокаду треба да омоryТiи механичку блокаду
система од пражњења за време редовног одржавања, и у ту сврху специјални
трокраки вентил инсталиран је на пнеуматској инсталацији за активацију.
Ж. Цеви за дистрибуцију гаса и млазнице: Дизајниране су за усмеравање
пражњења угљен-диоксида у течном или гасовитом стању. Млазнице СО2 LPG са
усмеривачем за главни систем гашења - 16 ком. по генератору (11 ком. 10тт и 5
ком. 9 тт) и млазнице СО2 LPG са усмеривачем за систем за одржавање гашења
- 2 ком. по генератору (2,2 тт).

2.1.2 ЕЛЕКТРИЧFiЕ КОМПОНЕНТЕ
А. ПП3 централа ESSER BMZ (Honeywell) модел 8010 серије 3.
Б. Управљачки систем за детекцију и контролу гашења се користи за управљање
једним стабилним ППЗ системом на основу улазних сигнала добијених од ypefjaja
за детекцију.
В. Кола за детекцију су подељена у шест зона, две зоне са топлотним детекторима
"ES detect" Б класа (два јављача по зони) и четири зоне са димним детекторима "ES
detect" (три јављача по зони).
Г. Кола за извршење функције гашења пожара и алармирање-узбуњивање.
Активирање гашења у ППЗ централи је конфиryрисано тако да се користе укрштене
зоне, потврда детекције и концепт "две независне зоне" потребне за активацију.

- Описи зона (улазних сигнала) и излазних сигнала конфигурисаних у ППЗ
централи
Зона 1- 2 Топлотни детектори
Зона 3- 6 Димни детектори
Зона 7 Екстерно активирање гашења (ручно активирање — Тастерима, 2 ком.)
Зона 8 Пресостати — пражњење гаса у току
Зона 9 РЕЗЕРВА (отпорник "на крају линије", у прикљ. кутији у СО2 просторији)
Зона 10 РЕЗЕРВА (отпорник "на крају линије", у прикљ. кутији у СО2 просторији)
Зона 11 РЕЗЕРВА (отпорник "на крају линије" је у ППЗ централи)
Зона 12 Зона блокада (микропрекидачи на вратима и вентил за блокаду)
Зона 13 Зона грешке (уреТјаји за мерење тежине = 7 механичких + 2 ласерска,

2 микропрекидача позиције селекторских вентила, пресостат на пилот
боци).

Излаз 1 Електро вентил на пилот боци
Излаз 2 Упозоравајуfiе светло
Излаз 3 Електрична сирена
Излаз 4 Додатни релеј за активирање ел.маг. вентила (интерно у централи)



Излаз 5 Систем блокиран — сигнализација ка SCADA систему (-К21)

Излаз 6 Грешка — сигнализација ка SCADA систему (-К22)

Излаз 7 Пре аларм (први аларм) — сигнализација ка SCADA систему (-К23)

Излаз 8 Главни аларм / Активно пражњење СО2 — сигнал. ка SCADA-и (-К24)
Излаз 9 РЕЗЕРВА ~
Излаз 10 РЕЗЕРВА
Излаз 11 РЕЗЕРВА
Излаз 12 Знак Упозорења — испред СО2 просторије, изнад врата — 220V АС
Излаз 13 РЕЗЕРВА

- Мониторинг статуса улазних и излазних линија
Статус улазних и излазних линија се мониторише преко мерења отпорности линија,
и уколико се она разликује од дефинисане вредности (у случају кратког споја,
земљоспоја или прекида кола), ППЗ централа јавља грешку — квар за ту линију

• Улазни сигнали - мониторинг статуса:
- Улазне линије од 1 до 8 обично за надгледање линије захтевају отпорник "на крају
линије" од 4k7.
- Улазне линије 1,2,3,4,5 и 6 обично за надгледање линије захтевају отпорник "на
крају линије" од 4k7. У нашем случају имамо дигиталне сенсоре који се надгледају
од саме централне јединице софтверски.
(Отпорник "на крају линије" није неопходан. Уколико се инсталра такав отпорник, он
Tie бити занемарен од стране ПП3 централе).
- Улазне линије 9,10,11,12 и 13 за надгледање линије захтевају отпорник "на крају
линије" од 10kS2.
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• Излазни сигнали - монитринг статуса:

- Излаз број 1 који се користи за активирање ел.магнетног вентила има надгледање
линије преко праfiења отпора електро магнетног намотаја.
- Излаз 2 и 3 се надгледају уз помоfi стандарног отпорника од 2 kO.
- Релеји 5,6,7 и 8 који се користе за прослеђивање сигнала SCADA систему, имају
надгледање линије (отпорник "на крају линије") преко отпорности намотаја самих
релеја.
- Релеји 9,10,11,12 и 13 су бевнапонски контакти који не захтевају отпорник за
надгледање линије.

- Начини активирања
• Аутоматско активирање
• Ручно - електрично активирање (притиском на тастер за ручно активирање -

на Мастер станици агрегата #СЈА01 односно генераторском орману #СХМ01)
• Ручно - механичко активирање (повлачењем ручице вентила на пилот боци)



- Сигнали са ПП3 централе (након аутоматског активирања):
• Пре-аларм:

- електрично упозоравајуfiе светло 24V је активирано (постављено на
генераторским орманима);
- електрична сирена 24V је активирана (постављена на генераторским орманима);

• Аларм за евакуацију:
- Светлосни знак упозорења изнад улазних врата у генератор - 220V АС
(преалармни сигнали су и даље активни); Активно гашење:
- Активира се пнеуматска сирена (сви алармни сигнали су и даље активни).

2.1.3. БЛОКАДА СИСТЕМА ЗА ГАШЕF6Е ПОЖАРА
- Механичка блокада

Вентил за блокирање се користи да би се избегло случајно пражњење у току
одржавања. Позиција вентила отворено/затворено је под надзором микропрекидача
који ту информацију прослеТјује централи за дојаву и гашење пожара, и у случају да
је вентил затворен аутоматско гашење пожара је блокирано.
- Електрична блокада
Врата штиfiеног простора (буре генератора) и простора за складиштење СО2 боца
(СО2 просторија) су надгледана уз помоfi микропрекидача за индикацију
отворености врата. Уколико су врата у отвореном положају ови микропрекидачи
шаљу сигнал централној јединици која блокира активирање електро-магнетног
вентила на пилот боци.

2.2 УСЛУГЕ ОДРЖАВАF6А / СЕРВИСА СО2 СИСТЕМА ГЕНЕРАТОРА
У ХЕ БАЈИНА БАШТА

Периодично 10-то годишње одржавање / сервис Стабилних уређаја за гашење
пожара угљен-диоксидом генератора у ХЕ Бајина Башта

Потребно је извршити одржавање / сервис Стабилних уређаја за гашење пожара
угљен-диоксидом генератора у ХЕ Бајина Башта (СО2 Систем 1 јГен.1, 2 и СО2
Систем 2 јГен.3, 4) након 10 година рада, што укључује набавку, испоруку и замену
опреме која је оштећена или којој је истекао рок трајања.
Потребно је извршити преглед комплетне електро - машинске опреме Стабилних
уређаја за гашење пожара угљен-диоксидом генератора у ХЕ ББ, уз сервис и
неопходну замену делова:
- Проверу ППЗ централе, укључујуfiи проверу интерног ожичења као и проверу
исправности главног и помоћног извора напајања;
- Проверу правилне монтаже електричног развода (проводника, прибора за ношење
и сл.)
- Проверу правилне монтаже и повезивања у инсталационим кутијама и расклопним
блоковима;
- Проверу правилне монтаже и запрљаности свих јављача;



- Провера стања елемената за алармирање-узбуњивање;

- Провера означавања елемената инсталације;
- Контролу стања машинских делова инсталације у побудном N2 колУ, УкључујуТiи
пилот боцУ и пратеfiу инсталацију;
- Контролу стања машинских делова инсталације у колу за пражњење СО2,
укључујупи преглед СО2 боца главне и помоfiне батерије, систем за контролУ
тежине боца, стање цевовода, селекторских вентила, запрљаност млазница и сл.;

Одржавање / сервис Стабилних YpeFjaja за гашење пожара након 10 година рада,
измеfју осталог, треба да припреми систем за периодично 10-то годишње
испитивање.
У склопу планираног одржавања, потребно је најмање заменити флексибилна

црева (на СО2 и N2 инсталацији), додаваче мириса (одорајзере, на главној и
помоfiној СО2 батерији), као и материјал за заптивање - оринге и дихтунге.

Уколико се укаже потреба за отклањањем кварова насталих у току испитивања, тј.
довоfјење инсталације у исправно стање ради наставка испитивања, Пружалац
услуга fie отклонити _настале кварове, а плаfiање услуга fie се вршити по стварно
извршеним Услугама у складУ са понуТјеним / усвојеним јединичним ценама из
Понуде. За потребе сервиса, по потреби, биfiе уграТјени делови који fie бити
испоручени, а који су дефиниса ј  и у Обрасцу структуре цена. Све испоручене, а
неуграђене делове Наручилац fie преузети и задржати као резервне делове.

i
~

Послове на реализацији предметне ЈН, мoryfie је извести једино у току ремонта
агрегата у ХЕ Бајина Башта (јун = септембар), што подразумева два доласка екипа
Извођача / Испитивача за два СО2 система (зависно од застоја конкретних
генератора). ~
* ~Ог аничења конт олисањ чл. 30 и чл. 36 П авилника о посебним словима( Р У Р , У~ Р У

које.: морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање~послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација
посебних система) i
НАПОМЕНА: 
Као доказ да понуђени резервни делови испуњавајУ захтеване техничке
карактеристике и квалитет, неопходно је Уз ПонудУ доставити ТехничкУiдокументацијУ произвођача делова којом се потврђУјУ технички подаци

1наведени У ОбрасцУ структуре цена. Потребно је У Техничкој документацији
обележити делове који се односе на поједине позиције из Обрасца структуре
цена
Уколико понуђач не достави захтеване доказе Наручилац fle његовУ понуду оценити
као неприхватљиву.
У случају да понуђач достави доказе из којих се не види да понуFјена добра
испуњавају све захтеве у погледу техничких карактеристика и квалитета или
достави доказе из којих се јасно види да понуђена добра не одговарају описима
и/или немају захтеване техничке карактеристике и квалитет Наручилац fle његову
понудУ оценити као неодговарајуfiу.



2.3 УСЛУГЕ ИСПИТИВАF6А СО2 СИСТЕМА ГЕНЕРАТОРА У ХЕ БАЈИНА БАШТА
Периодично 10-то годишње испитивање Стабилних уреТјаја за гашење пожара
угљен-диоксидом генератора у у ХЕ Бајина Башта

Потребно је извршити испитивања која укључују све неопходне тестове предвиђене
на основу:
1. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС' 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018);
2. Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која
добијају овлашflење за обављање послова контролисања инсталација и ypefjaja за
гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС", бр. 52/15
и 59/16), чл. 28, а у вези чл. 29, за послове контролисања инсталација и ypeFjaja за
аутоматско откривање и дојаву пожара, односно чл. 34, а у вези чл. 35 за послове
контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара;
3. Правилника о техничким нормативима за стабилне ypefjaje за гашење пожара
угљен-диоксидом ("Сл. лист СФРЈ", бр. 44/83 и 31/89);
НАПОМЕНЕ:
1) Због не постојања услова, функционална проба стабилних уређаја за
гашење пожара са 10°/о количине угљен-диоксида (тј. са две боце), као и
испитивање судова под притиском хладним воденим притиском (ХВП тест)
неће бити ураТјени.
2) За испитно - мерну опрему која се користи за испитивање неопходно је
доставити важеће Сертификате / атесте којима се потврђује да је предметна
опрема атестирана.
Поред горе специфицираних испитивања, потребно је извршити тестове по
препоруци произвоfјача опреме / техничке документације (поглавље 2.3.1 и 2.3.2).

2.3.1 TECTИPAFbE ЦЕВОВОДА НИСКОГ И ВИСОКОГ ПРИТИСКА

А. Издувавање (чишТiење) азотом

Издувавање цевног система азотом (или неким другим погодним гасом) oмoryfiaвa
чишћење унутрашњости цеви и отчепљење цеви или млазница. Проток азота треба
да буде непрекидан. У сврху чишћења издувавањем, потребно је испратити следеfiе
кораке:
- Уклонити поклопац главе вентила на пилот боци.
- Демонтирати пресостат на сабирном цевоводу.
- На слободан прикључак на сабирном цевоводу повезати боцу са сувим азотом,
преко редукционе групе, при чему је излазни притисак подешен на 15 бара.
- Скинути све млазнице са цевовода на коме се врши издувавање. да би се
извршила поновна монтажа млазница битно је погледати изометријске цртеже где
је наведена локација сваке млазнице, пошто се унутрашњи пречник млазница
меfјусобно разликује.
- Затворити све слободне крајеве (излазе) на цевима, осим једног.



- Отворити вентил на боци са азотом. Отворити помоfiни вентил иза редукционе
групе на боци са азотом и вршити издувавање око 5 секунди.

НАПОМЕНА: Излазак гаса под притиском на слободном отвору цевовода је
опасан. Проверити да нема особља у бурету генератора и евакуисати или
фиксирати предмете који би могли бити померени приликом испуштања азота
под притиском. Облак прашине може бити створен током овог чишћења, а течни
и чврсти остаци могу бити избачени кроз отвор на слободном крају.
- Поновити операцију ослобађајуfiи различите крајеве цеви, а блиндирати претходно
издувани крај, све док се не очисте сви крајеви цеви.
- Уклонити све штоплове (слепе пр'ирубнице) и вратити млазнице на своје првобитно
место.
- Раскачити боцу азота и поново монтирајте пресостат са уређајем за самодржање
на сабирни цевовод.
- Поставите поклопац главе вентила на пилот боци.

Б. Пнеуматско тестирање заптивености на отвореном цевоводv (СО2 )

Овај тест проверава заптивеност система цеви за дистрибуцију СО2 гаса.
Потребно је:
- Уклонити поклопац главе вентила на пилот боци.
- Демонтирати пресостат на сабирном цевоводу.

i
- На слободан прикључак на сабирном цевоводу повезати боцу са сувим азотом,
преко редукционе групе, при чемује излазни притисак подешен на 90 бара. Уградити
Т комад са %" или '/" са растеретним вентилом.
- Скинути све млазнице са цевi вода на коме се врши издувавање. Да би се
извршила поновна монтажа млазница битно је погледати изометријске цртеже где
је наведена локација сваке млазнице, пошто се унутрашњи пречник млазница
међусобно разликује.
- Затворити све слободне крајеве (излазе) на цевима, осим једног.
- На слободни крај монтирати манометар 0-100бара или уређај за снимање
притиска. Снимање притиска може бити континуално или само на почетку и крају
теста.
- Ставити цевовод под притисак од 90 бара у трајању од 10 минута. Забележити
почетни притисак, затворити довод гаса под притиском и после 10 минута
забележити вредност притиска поново.



Успешност теста
Притисак регистрован на крају теста треба да буде најмање 80% од притиска
регистрованог на почетку теста. Уколикоје другачи,је потражити место цурења
на цевоводу: проверити сапуницом цеви и спојнице. Ако се испостави да је
пронађен извор цурења, ослободити притисак из цеви и извршити поправку
спојева па поновите тест.
По завршетку теста:
- Ослободити притисак из цеви помоfiу инсталираног растеретног вентила у
систему.
- Уклонити све штоплове (слепе прирубнице) и уређај за мерење притиска, вратити
млазнице на своје првобитно место.
- Раскачити боцу азота и поново монтирати пресостат са уређајем за самодржање
на сабирни цевовод.
- Поставити поклопац главе вентила на пилот боци.

В. Пнецматско тестирање заптивености на активационом колц (N2)

- Уклонити поклопац главе вентила на пилот боци.
- Демонтирати флексибилно црево (или бакарну цев), које повезује аутоматску
пнеуматску главу првог цилиндра са активационим N2 колом.
- Демонтирати аутоматске пнеуматске главе са вентила свих СО2 боца. Држеfiи
главу у руци извадити са клештима унутрашњи клип.
- Окрените клип а онда га поново монтирајте у главу док не легне, са врхом
окренутим ка доњем делу главе. Поново инсталирати пнеуматске главе, сада са
клиповима окренутим за 1800.
- Повежите извор гаса од 150 бара на слободан крај линије са флексибилним
цревима ка СО2 боцама. Препоручена је боца азота са реryлацијом и уградња Т
комада ('h" или'/") за растеретни вентил.
ПАЖ1-6А: Врло је важно да се овај поступак окретања клипа уради за сваку
појединачну СО2 боцу како би се избегло случајно ослобаfјање флуида за гашење
у току теста.
- Примените притисак на инсталацију. Проверите заптивеност флексибилних црева
користеfiи сапуницу.
- Након извршеног тестирања растеретити притисак из инсталације, клипове у
пнеуматским главама вратити у почетни положај.
НАПОМЕНА: Пре монтирања пнеуматских глава на вентиле врло је важно да
проверимо да је клип у потпуности увучен у главу тако што ћемо одвијачем
извршити притисак на клип. Клип не сме прелазити преко тела главе.
- Монтирати пнеуматске главе на вентиле СО2 боца.
- Поновно повезати прву боцу из СО2 батерије на активационо коло које долази од
пилот боце.



Г. Рцчно отварање/затварање изборног (селекторског) вентила 

1
Вентил поседује спојну полуry која је повезана са клипом вентила и извршним делом
вентила у сабирном цевоводу. Потребно је монтирати ручка за ручну активацију на
слободни део спојне полуге. Повлачењем ручке на горе, клип се креfiе на доле и
селекторски вентил се отвара. да би затворили селекторски вентил, потребно је
покренути ручку ка доле све док се клип потпуно не увуче у своје куfiиште, тј. заузме
првобитан положај. да би се избегао ефекат подпритиска унутар пнеуматског клипа
одврнути вентилациони завртањ приликом тестирања. Неопходно је притегнути
завртањ након завршеног тестирања.

д• Оперативни тест за пресостат са цређајем за самодржање

~
Пре овог теста обавезно демонтирати калем са електро-магнетног
вентила на пилот боци.
Овај тест треба да буде извршен, када је пресостат уграfјен на сабирни цевовод и
жичано повезан на ППЗ централу,;тј. када се неfiе више демонтирати. Тест поновите
уколико се пресостат деинсталира због потребе одржавања или из било ког другог
разлога.
- Скинути поклопац са куТiишта пресостата.
- Извадити тело пресостата са електричним везама, без развезивања електричних
веза. Уз помоfi одвијача или другог подесног алата притиснути доњи клип све док
горњи електрични контакти не буду затворени. Проверити да ли централа за дојаву
пожара добија одговарајуfiи алармни сигнал.
- Вратити тело пресостата са електричним везама у своје куfiиште, поставити
поклопац куfiишта и ресетовати пресостат (повлачењем сфере за самодржање
уграfјене на пресостату)

Ћ. Провера количине средства за гашење у сцдовима 
Коришfiењем прецизне ваге измерити масу сваког појединачног суда (боце 67 1it.
пуњење 45 kg СО2 гаса) и упоредити измерене вредности са подацима датим на
боцама / резултатима претходних мерења;

~i
2.3.2 ПРОВЕРА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ИСПИТИВАF6Е УПРАВlbАЧКОГ ОРМАНА

;
ППЗ централа прослеfјује на SCADA систем генералне информације о СО2
сист,ему: - Активна блокада СО2; система (ППЗ генератора - блокирана, реле -К21),
- Сигнал грешке (ППЗ генератора - квар, реле -К22), - Пре-аларм (ППЗ генератора -
пожар, реле -К23), - Аларм & Активирано гашење (ППЗ генератора - активирана,
реле -К24)
А. Провера сигнала "блокада СО2 система" (ППЗ генератора - блокирана, -К21) 
Начини активирања:
а. активиран од стране микро-прекидача врата
б. активиран од стране микро-прекидача на блокадном вентилу



Проверити да ли је Сигнал "ППЗ генератора - блокирана" послат ка SCADA систему
(преко релеа -К21). Проверити да ли је на ППЗ централи активна техничка зона 12
— улази (сија црвени ЛЕД, активни "Common trouble" , "Blocking", општа грешка и
систем блокиран)
Када је овај сигнал активан, аутоматско гашење није могуће - проверити.
По престанку сигнала Зона се сама ресетује - проверити.

Б. Провера сигнала грешке (ПП3 генератора - квар, -К22) 
• Побуђена техничка зона 13 — улази

Начини активирања:
а. активирана микро-прекидачем одговарајућег уређаја за мерење тежине СО2 боца
помоћне батерије
б. активирана контактом ласерског ypefjaja за надгледање тежине главне батерије
в. активирана позиционим граничним прекидачем селекторског вентила
г. активирана пресостатом азотне пилот боце ("Common troubie", "Тrоиbіе 1", општа
грешка и проблем 1)
Проверити да ли је Сигнал " ППЗ генератора - квар " послат ка SCADA систему
(преко релеа -К22). Проверити да ли је на ППЗ централи активна техничка зона 13
— улази (сија црвени ЛЕД, активни "Common trouble", "Trouble 1", општа грешка и
проблем 1).
Када је овај сигнал активан, аутоматско гашење је могуТiе - проверити.

• Грешка на улазима (аутоматским детекторским зонама)
Начини активирања:
Јавља се у случају грешке на улазима (на аутоматским детекторским зонама 1- 8),
тј. промене отпорности линије која се мониторише (услед кратког споја, земљоспоја,
прекида кола и сл.).
Проверити да ли је Сигнал " ППЗ генератора - квар " послат ка SCADA систему
(преко релеа -К22). Проверити да ли је на ППЗ централи активна зона која је у
стаryсу грешке (сија црвени ЛЕД), уз активан сигнал "Common trouble" - општа
грешка.
Када је овај сигнал активан, аутоматско гашење је мoryfie - проверити.

• Грешка на излазима
Начини активирања:
Јавља се у случају грешке на излазима (електро вентил на пилот боци,
упозоравајуfiе светло, електрична сирена и др.), тј. промене отпорности линије која
се мониторише (услед кратког споја, земљоспоја, прекида кола и сл.).
Проверити да ли је на ППЗ централи активан сигнал "Common troubІe"" - општа
грешка; Ниједна излазна линија нема сигнализациу на ЛЕД приказу, јер се у
нормалном режиму приказују улази - потребно је притиснути тастер "Switchover",
када fie бити приказан статус излаза, тј. светлеТiе црвени ЛЕД за излаз који је у квару
- проверити. Проверити да ли је Сигнал " ППЗ генератора - квар" послат ка SCADA
систему (преко релеа -К22).



Када је овај сигнал активан, аутоматско гашење није могуТiе - проверити.
По престанку сигнала, потребно је ресетовање ПП3 централе у оперативно стање
("Pane1 reset") - проверити. ;

В. Провера сигнала "пре-аларм" (ППЗ генератора - пожар, -К23) 
Начини активирања:
У случају побуђивања једне детекторске зоне (1 — б, топлотни и димни дектори)
активира се пре-аларм. Проверити активирање акустичног и светлосног аларма
(електрична сирена 24V и електрично упозоравајуfiе светло 24V - постављени на
генераторским орманима). Проверити да ли је на ППЗ централи активна зона која
је побуfјена (трепери црвени ЛЕД). Проверити да ли је Сигнал за пре-аларм "ППЗ
генератора - пожар" послат ка SCADA систему (преко релеа -К23). Када је овај
сигнал активан, аутоматско гашење није почело, али даје информацију о појави
ватре (топлоте и/или дима) у генератору - проверити.

Г. Провера сигнала "аларм" и "активирано гашење" (ППЗ генератора -
активирана, -К24) 1
Проверу извршити у склопу функционалног теста система за контролу гашења
пожара (оперативни тест за електро магнетни вентил за активирање пилот боце)

1

• Припремне радње:
- Скинути поклопац са главе вентила.
- Демонтирати сигурносну навртку која се налази на крају електро-магнетног калема
и демонтирати калем са челичног клина.
- Са главне централе извршиТи електрично активирање гашења како би се
енергизовао калем електро маrнетног вентила (у склопу функционалног теста
система за контролу гашења пожара — извршити побуFјивање јављача димом
односно повишеном темепературом).
- Једном када се калем напоји енергијом у његово средиште убацити метални
предмет. Правилан рад је потврТјен уколико магнетно поље привуче метални
предмет и задржи га у калему.
- Извршити проверу подешености временских интервала (присутности и времена
извиfјања);
Пре враfiања калема на своју 'оригиналну позицију, користећи метални објекат
проверити да ли постоји заостали магнетизам који може извршити активирање
пилот боце.

• Начини активирања:
У случају појаве аларма и на другој (независној) детекторској линији (или притиском
на тастер за ручно активирање) укључује се аларм за евакуацију (светлосни знак
упозорења изнад улазних врата у генератор — 220V АС, а истовремено су сви пре-
алармни сигнали и даље активни) - проверити. Проверити да ли је на ППЗ централи
активна сигнализација "Extinguishing system еnаbіед" — Омогуfiена активација ППЗ
система (сија црвени ЛЕД). Проверити да ли је, након истека времена евакуације од
приближно 10 секунди, електрични сигнал са ППЗ централе побудио електро-



магнетни вентил на пилот боци, чиме започиње процес аутоматског гашења пожара.
Проверити да ли се ППЗ централи активира сигнализација "Extinguishing system
activated", "Common tгоиbіе", "Trouble 1" (сија црвени ЛЕД). Проверити да ли се
Сигнал "ППЗ генератора - активирана " прослеђује ка SCADA систему (преко релеа
-К24). Када је овај сигнал активан, процес гашење више није могуfiе зауставити -
проверити. Из безбедносних разлога, ППЗ контролни орман је могуfiе ресетовати
после око 1 мин. - проверити.

НАПОМЕНА: Проверити да у случају да је активно блокирање ППЗ система (ЛЕД-
сијалица "Blocking"), активирање СО2-система помоfiу ручног тастера или помоfiу
детектора дима (или топлоте) није могуfiе. Све остале функције fle бити извршене
закључно са прорадом алармних уређаја и укључивањем контакта "Пре-аларм"
(ППЗ генератора - пожар, -К23) - проверити. Проверити да не долази до активирања
електро-магнетног вентила и да се не укључује излазни контакт за "Главни аларм"
(ППЗ генератора - активирана, -К24).
Д. Мерење отпора изолованости електричне инсталације 
Извршити мерење отпора изолованости електричне инсталације, тј. командно
сигналних кола од периферних ypefjaja до ППЗ централе

Ћ. Провера батерија у ППЗ централи 
Извршити проверу монтаже као и капацитета батерија за трајни рад од 72 сата у
мирном и 30 минута у алармном стању
Напомена: У случају потребе, ХЕББ fie обезбедити нове батерије за замену.

КОЛИЧИНЕ УСЛУГА
Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.
Количине резервних делова и појединих услуга из Обрасца структуре цене су због
специфичности предметних услуга дате оквирно.
Наручилац има искл~учиво право да може кориговати количине по
позицијама из обрасца структуре цена, у току извршења уговора, сходно
стварно исказаним потребама.
Све испоручене, а неуграђене делове Наручилац fie преузети и задржати као
резервне делове.
- Уколико се укаже потреба за отклањањем кварова насталих у току испитивања, тј.
довоfјења инсталације у исправно стање и уградње специфицираних делова,
плаfiања услуга fie се вршити по стварно извршеним услугама у складу са
понуfјеним / усвојеним јединичним ценама из Понуде.

РОК ИЗВРШЕF6А УСЛУГЕ
Послове на реализацији предметне јавне набавке, могуfiе је извести једино у току
ремонта агрегата у ХЕ Бајина Башта (јун - септембар), што подразумева два
доласка екипа Извођача / Испитивача за два СО2 система (зависно од застоја
конкретних генератора). Пружалац услуге fie пружање предметне услуге започети
након ступања Уговора на снагу и увоТјења у посао од стране Наручиоца/Корисника
услуге.



i
Наручилац/Корисник услуге fie Пружаоца Услуге Увести У посао најкасније У рокУ од
20 календарских дана од дана ступања Уговора на снаry, што ћe се констатовати
Записником о УвођењУ У посао. , у писаном обликУ, путем e-maila, на адресУ којУ
ПонУfјач наведе У понуди. i
Наручилац/Корисник Услуге fie ПружаоцУ Услуге доставити обавештење о датумУ
када се стекнУ Услови за извршење првог дела Услуге (одржавање и испитивање
СО2 Система 1 / генератори 1, 2), односно извршење другог дела Услуге
(одржавање и испитивање СО2 Система 2/ генератори 3, 4), најмање 5 (пет) дана
пре захтеваног почетка извршења Услуге, за свакУ од наведених Услуга
појединачно, У писаном обликУ, путем е-maila, на адресУ којУ ПонУђач наведе У
понуди. i
Изабрани понУfјач је обавезан да ;комплетнУ Услуry изврши најкасније У рокУ од 12
(дванаест) месеци од Увођења У посао.

Уколико ПонУђач понуди дужи рок или га Уопште не понуди Наручилац Fie његовУ
понудУ одбити као неприхватљиву.

МЕСТО ИЗВРШЕF6А УСЛУГЕ
Место извршења Услуге је Објека ХЕ "Бајина Башта", 31256 ПерУfiац

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квалитативни и квантитативни пр'ијем Услуге врши се приликом пружања Услуге У
присуствУ овлашflених представника за праfiење извршења Уговора, када се и
потписује Записник о извршеним услугама.
У сл ча' да се приликом п и ема Усл ге в ди да ства но стање не одгова аУ ЈУ р р1 ~ У Утр р р
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.

ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок за пружене Услуге и испоручене / Уграfјене делове не може бити
краnи од 24 (двадесет четири) месеца од дана када је извршен квалитативни
пријем и обостраног потписивања Записника о квалитативном и квантитативном
пријемУ, без примедби.
У случајУ да понУђени гарантни рок буде краfiи од захтеваног, понуда fie бити
одбијена као неприхватљива.
Продавац се обавезује да У гарантном рокУ, о свом трошкУ, отклони све евентуалне
недостатке под Условима УтврТјеним У техничкој гаранцији и важеFiим законским
прописима РС.

НАЧИН ДОДЕЛЕ УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ИСТЕ ЦЕНЕ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену најповољнија понуда, у
складу са чланом 144. став 6. 3акона о јавним набавкама, биfiе изабрана путем жреба.
Извлачење путем жреба наручилац Ће извршити јавно, у присуству понуТјача који имају исту
најнижу понуfјену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац Ће



исписати називе понуfјача, те папире ставити у кутију, одакле Fie председник Комисије
извуfiи само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биfiе додељен
уговор о јавној набавци, односно биfie изабран Одлуком о додели уговора.
Наручилац fie сачинити записник о спроведеном поступку јавног жреба и исти fle доставити
свим ПонуРјачима који су учествовали у поступку.



Narualac:

Javno preduzeZe „Elektroprivreda Srbije" 103920327

Naziv postupka:

Kontrolni pregledi, ispitivanja i odriavanje stabilnih c02 sistema za gaenje poiara generatora u HE Bajina Bata

Referentni broj:

JN/2100/0073/2021 (405/2021)

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE

Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u sidaju kada je naruZilac ozna6io
opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki

Naziv predmeta / partije: Kontrolni pregledi, ispitivnja I odriavanje stabilnih CO2 sistema za gagenje poiara generatora u HE
Bajina Bata

Narudlac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:

Cene

lzabran na‘din rangiranja prihvatljivih ponuda:

Automatsko rangiranje

Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi)

Naziv: GARANTNI ROK

Jedinica mere: mesec

Opis i pojainjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Garantni rok za pruiene usluge i isporuEene / ugradene delove ne moie biti krad od 24 (dvadeset detiri) meseca od dana kada je
izvrgen kvalitativni prijem i obostranog potpisivanja odgovrajudeg Zapisnika, bez primedbi.

Prodavac se obavezuje da u garantnom roku, 9 svom trogku, otkloni sve eventualne nedostatke pod uslovima utvrdenim u
tehniEkoj garanciji i vaiedim zakonskim propisima RS.

OgraniEenja:

• Ogranana je minimalna vrednost koju ponuda Mo.& da ponudi

Minimalna dozvoljena vrednost: 24,00

• OgraniEena je maksimalna vrednost koju ponuda d moie da ponudi

Naziv: ROK VA2ENJA PONUDE

Jedinica mere: dan

Opis i pojainjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Rok vaienja ponude ne moie biti krad od 60 (gezdeset) kalendarskih dana od dana otvaranja ponuda.

Ogrananja:

• OgraniEena je minimalna vrednost koju ponuda rnoie da ponudi

Minimalna dozvoljena vrednost: 60,00

• OgraniEena je maksimalna vrednost koju ponuda moie da ponudi

Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponucla6
mora na njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, koje
narueilac smatra relevantnim za zakljueenje ugovora i koji se mogu numerieki iskazati-
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KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA

i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma

1. Osnovi za iskljuEenje

1.1. Pravosnaina presuda za jedno ili vie krivilnih dela

Pravni osnov: tlan 111. stay 1. taE. 1)-NaruEilac je duian da iskljuEi 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 utvrden drugi period zabrane uEdda u postupku javne nabavke, za:
(1) kriviEno delo koje je izvegilo kao Elan organizovane kriminalne grupe i kriviEno delo udruiivanje radi
vrgenja kriviEnih dela;

(2) kriviEno delo zloupotrebe poloiaja odgovornog lica, krivieno delo zloupotrebe u vezi sa javnom
nabavkom, kriviEno delo primanja mita u obavljanju privredne delatnosti, kriviEno delo davanja mita u
obavljanju privredne delatnosti, kriviEno delo zloupotrebe sluibenog poloiaja, kriviEno delo trgovine
uticajem, kriviEno delo primanja mita i kriviEno delo davanja mita, kriviEno delo prevare, kriviEno delo
neosnovanog dobijanja i kOrikenja kredita i druge pogodnosti, kriviEno delo prevare u obavljanju
privredne delatnosti i krivi:dno delo poreske utaje, kriviEno delo terorizma, kriviEno delo javnog
podsticanja na izvrgenje teroristiEkih dela, kriviEno delo vrbovanja i obulavanja za vrgenje teroristiekih
dela i kriviEno delo teroristiEkog udruiivanja, kriviEno delo pranja novca, kriviEno delo finansiranja
terorizma, kriviEno delo trgovine ljudima i kriviEno delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u

1
ropskom odnosu.

NaZin 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
iskljuEenje. I

Narudlac moie da pre dopogenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponudaEa 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 ponudaEa nema osnova za iskljuCenje iz Elana 111.
stay 1. ten. 1) Zakona o javnim nabavkama.

1
Nepostojanje ovog osnova za iskljuEenje dokazuje se slededm dokazima:
Pravna lica i preduzetnici:1
1) Potvrda nadleinog Osnnvnog suda na Eijem podruEju se nalazi sedigte doma6eg pravnog lica ili
preduzetnika, odnosno sedigte predstavnigtva ili ogranka stranog pravnog lica kojim se potvrduje da
ponuda 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
uEeg6a u postupku javne nabavke, i to za slede6a kriviEna dela: kriviEno delo poreske utaje; kriviEno delo
prevare; kriviEno delo neosnovanog dobijanja i korikenja kredita i druge pogodnosti; kriviEno delo
zloupotrebe sluibenog polo2aja; kriviEno delo trgovine uticajem; kriviEno delo davanja mita; kriviEno
delo trgovine ljudima (za oblike iz Elana 388. St. 2, 3, 4, 6, 8 i 9 KriviCnog zakonika) i kriviEno delo
zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu (za oblike iz Elana 390. st. 1 i 2 KriviEnog
zakonika). 1
2) Potvrda nadleinog Vigeg suda na Eijem podruEju se nalazi sedigte domaeeg pravnog lica ili
preduzetnika, odnosno senigte predstavnigtva ili ogranka stranog pravnog lica kojim se potvrduje da
ponucia 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
uEegna u postupku javne nabavke, i to za sledeta kriviEna dela: kriviEno delo zloupotrebe sliabenog
poloiaja, ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi 1.500.000,00 dinara; kriviEno delo trgovine
ljudima (za oblike iz dana 388. St. 1, 5 i 7 KriviEnog zakonika); kriviEno delo zasnivanja ropskog odnosa i
prevoza lica u ropskom odnosu ako je izvrgeno prema maloletnom licu i kriviEno 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 slededh kriviEnih dela: kriviEna dela organizovanog



NaEin dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

kriminala; kriviEno delo udruiivanja radi vrgenja kriviEnih dela; kriviEno delo zloupotrebe sluibenog
poloiaja, trgovine uticajem, primanja mita i davanja mita ako je okrivljeni odnosno lice kojem se daje
mito sluibeno ili odgovorno lice koje vrgi funkciju na osnovu izbora, imenovanja ill postavljenja od strane
Narodne skupgtine, predsednika Republike, opgte sednice Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta
sudstva iii DrZavnog 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: kriviEno
delo zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, kriviEno delo primanja mita u obavljanju privredne
delatnosti, kriviEno delo davanja mita u obavljanju privredne delatnosti, kriviEno delo prevare u
obavljanju privredne delatnosti, kriviEno delo zloupotrebe poloiaja odgovornog lica, kriviEno delo pranja
novca — u sluEaju ako imovina koja je predmet pranja novca potiCe iz svih navedenih kriviEnih dela;
kriviEno delo javnog podsticanja na izvrgenje teroristiEkih dela; kriviEno delo finansiranja terorizma;
kriviEno delo terorizma; kriviEno delo vrbovanja i obulavanja za vrgenje teroristiEkih dela i kriviEno delo
teroristiEkog udruiivanja.
4) Potvrda Posebnog odeljenja vigih sudova u Beogradu, Novonn Sadu, Nigu i Kraljevu za suzbijanje
korupcije, kojim se potvixtuje da pravno lice ili preduzetnik nije osudivano za neka od slededih kriviEnih
dela: krividno delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti; kriviEno delo davanje mita u
obavljanju privredne delatnosti; kriviEno delo zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama; kriviEno delo
prevare u obavljanju privredne delatnosti; kriviEno delo zloupotrebe poloiaja odgovornog lica i kriviEno
delo pranja novca.
Zakonski zastupnici i fiziEka lica:
1) lzvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleine policijske uprave MUP-a, kojim se potvrduje
da zakonski zastupnik iii fiziEko lice nije osudivao za slededa kriviEna dela:
1) kriviEno delo koje je izvrgilo kao Clan organizovane kriminalne grupe i kriviEno delo udruiivanje radi
vrgenja kriviEnih dela;
2) kriviEno delo zloupotreba poloiaja odgovornog lica, kriviEno delo zloupotreba u vezi sa javnom
nabavkom, kriviEno delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti, krivisdno delo davanje mita u
obavljanju privredne delatnosti, kriviEno delo zloupotreba sluibenog poloiaja, kriviEno delo trgovina
uticajem, kriviEno delo primanje mita i kriviEno delo davanje mita; kriviEno delo prevara, kriviEno delo
neosnovano dobijanje i korigdenje kredita i druge pogodnosti, kriviEno delo prevara u obavljanju
privredne delatnosti i kriviEno delo poreska utaja; kriviEno delo terorizam, kriviEno delo javno
podsticanje na izvrgenje teroristiEkih dela, kriviEno delo vrbovanje i obaavanje za vrgenje teroristiEkih
dela i kriviEno delo teroristiEko udruiivanje; kriviEno delo pranje novca, krividno 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 iii prema mestu prebivaligta zakonskog zastupnika ili
fiziEkog lica. Ukoliko ponuidaE 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 iskljuCenje naruEilac
de prihvatiti izvod iz kaznene evidencije iii drugog odgovarajudeg registra iii, ako to nije mogude,
odgovarajudi dokument nadleinog sudskog iii upravnog organa u driavi sedigta privrednog subjekta,
odnosno driavi Eije je lice driavljanin. Ako se u driavi u kojoj privredni subjekt ima sedigte, odnosno
chiavi Eiji je lice driavljanin ne izdaju navedeni dokazi fli ako dokazi ne obuhvataju sve podatke u vezi sa
nepostojanjem osnova za iskljuZenje, privredni subjekt moie da, umesto dokaza, dostavi svoju pisanu
izjavu datu pod kriviEnom i materijalnom odgovornogdu, overenu pred sudskim ili upravnim organom,
javnim beleinikom ili drugim nadleinim organom te driave, u kojoj se navodi da ne postoje navedeni
osnovi za iskljuEenje privrednog subjekta.

Pitanje / traieni podaci u 
-1
Da life sam privredni subjekt njegov zakonski zastupnik osucten za jedno iii vi:s'e krivienih dela,

izjavi: pravosnainom presudom donesenom pre najvige pet godina dupe, ako je pravosnainom presudom
utvrcten dull period zabrane ueeka u postupku javne nabavke koji se i dalje primenjuje?

11.2. Porezi i doprinosi

Pravni osnov: tlan 111. stay 1. tat. 2)-Narailac je duian da iskljuEi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako
privredni subjekt ne dokaie da je izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili
da mu je obavezujudim sporazumom ili regenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje
pladanja duga, ukljudujudi sve nastale kamate i novEane kazne.

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
iskljuEenje. NaruEilac moie da pre donogenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponudaEa
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 iskljuEenje iz Elana 111. stay 1. taE. 2) Zakona o javnim nabavkama. Nepostojanje ovog
osnova za iskljuEenje dokaz,uje se slededim dokazima: 1) Potvrda nadleinog poreskog organa da je
ponudaE izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje iii da mu je obavezujudim
sporazumom iii regenjem, y skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje pladanja duga,
ukljuEujudi sve nastale kamate i novEane kazne. 2) Potvrda nadleinog poreskog organa lokalne
samouprave da je ponudk izmirio dospele obaveze javnih prihoda iii da mu je obavezujudim
sporazumom iii regenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje pladanja duga,
ukljuEujudi sve nastale kamate i novEane kazne. Pravno lice koje se nalazi u postupku privatizacije,
umesto dokaza iz tat. 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 iskljuEenje naruEilac de prihvatiti potvrdu nadleinog organa u driavi
sedigta privrednog subjekta. Ako se u driavi u kojoj privredni subjekt ima sedigte, odnosno driavi iji je
lice driavljanin ne izdaju navedeni dokazi ili ako dokazi ne obuhvataju sve podatke u vezi sa
nepostojanjem osnova za iskljuEenje, privredni subjekt moie da, umesto dokaza, dostavi svoju pisanu
izjavu datu pod kriviEnom i materijalnom odgovornogdu, overenu pred sudskim ill upravnim organom,
javnim beleinikom iii drugim nadleinim organom te driave, u kojoj se navodi da ne postoje navedeni
osnovi za iskljuEenje privrednog subjekta.

Pitanje u izjavi

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

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

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

Pravni osnov: tIan 111. stay 1. tad. 3)-NruEilac je duian da iskljud 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 zaKtite 2ivotne sredine, socijalnog i radnog prava,
ukljudujudi kolektivne ugoore, a naroEito obavezu isplate ugovorene zarade ill drugih obaveznih isplata,
ukljuEujudi i obaveze u skladu s odredbama medunarodnih konvencija koje su navedene u Prilogu 8.
Zakona o javnim nabavkarna.

NaEin dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Privredni subjekt duian jef:la putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma za kvalitativni !zbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ne postoji ovaj osnov za
iskljuEenje. Nepostojanje ovog osnova za iskljuEenje utvrduje naruZilac.

Pitanje u izjavi 1

Povreda obaveza u oblasti
iivotne sredine

Da life privredni subjekt, prema svom saznanju, povredio obaveze u oblasti zatite Evotne 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: elan 111. stay 1. tad. 4)-Nardeilac je duian da iskljuEi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako
postoji sukob interesa, u smislu Zakona o javnim nabavkama, koji ne moie da se otkloni drugim merama.

NaEin 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 potvrcluje da ne postoji ovaj osnov za
iskljuZenje. Nepostojanje ovog osnova za iskljuEenje utvrduje naruEilac.

Pitanje /traieni podaci u
izjavi:

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

1.5. Neprimeren uticaj na postupak

Pravni osnov: tlan 111. stay 1. taE. 5)-Narueilac je duian da iskljuEi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako
utvrdi da je privredni subjekt pokugao da izvrgi neprimeren uticaj na postupak odludivanja naruEioca ill



da dode do poverljivih podataka koji bi mogli da mu omogude prednost u postupku javne nabavke iii je
dostavio obmanjujude podatke koji mogu da utiEu na odluke koje se tiEu iskljuEenja privrednog subjekta,
izbora privrednog subjekta iii dodele ugovora.

Naan 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 ova] osnov za
iskljuEenje. Nepostojanje ovog osnova za iskljuEenje utvrduje narualac.

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

Da Ii privredni subjekt mole da potvrdi da nije poku§ao da izvrgi neprimeren uticaj na postupak
odluelvanja narueioca, da nije do§ao do poverljivih podataka koji hi mogli da mu omoguee prednost u
postupku javne nabavke kao i da nije dostavio obmanjujuee podatke koji mogu da utieu na odluke koje se
tieu iskljueenja privrednog subjekta, izbora privrednog subjekta iii dodele ugovora?

1.6. SteZaj, nemoguenost plaeanja, likvidacija i dr.

Pravni osnov: elan 112. stay 1. tat. 1)-Narualac moie u dokumentaciji o nabavci da predvidi da e da iskljua
privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ako utvrdi da je privredni subjekt u
stedaju, da je nesposoban za pladanje iii je u postupku likvidacije, da njegovom imovinom upravlja
steEajni (likvidacioni) upravnik iii 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 sliEnog postupka prenna
nacionalnim zakonima i propisima.

NaEin 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.
NaruEilac nnoie da pre dono§enja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponudaEa koji je dostavio
ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor
privrednog subjekta.
Nepostojanje ovog osnova za iskljuEenje dokazuje se potvrdom nadleinog suda, odnosno drugog
nadleinog organa.
Ako privredni subjekt ima sedigte u drugoj driavi kao dokaz da ne postoje osnove za iskljuEenje naruEilac
de prihvatiti potvrdu nadleinog organa u driavi sedigta privrednog subjekta. Ako se u driavi u kojoj
privredni subjekt ima sedigte, odnosno driavi iji je lice driavijanin ne izdaju navedeni dokazi iii ako
dokazi ne obuhvataju sve podatke u vezi sa nepostojanjem osnova za iskljuEenje, privredni subjekt moie
da, umesto dokaza, dostavi svoju pisanu izjavu datu pod kriviEnom i materijalnom odgovornogdu,
overenu pred sudskinn III upravnim organom, javnim beleinikom ill drugim nadleinim organom te driave,
u kojoj se navodi da ne postoji navedeni za iskljuEenje privrednog subjekta.

SteEaj

Nesposobnost za pladanje ili u
postupku likvidacije

lmovinom upravlja staajni
(likvidacioni) upravnik iii sud

Pitanje 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 upravlja steeajni (likvidacioni) upravnik sud?

Araniman pogodbe sa
poveriocima

Prestanak obavljanja poslovne
delatnosti

Da life privredni subjekt u aranimanu pogodbe sa poveriocima?

Druga istovrsna situacija

Da life privredni subjekt prestao da obavlja poslovnu delatnost?

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

1.7. Teak oblik neprofesionalnog postupanja

Pravni osnov: tlan 112. stay 1. tad*. 2)-NaruEilac moie u dokumentaciji o nabavci da predvidi da de da iskljudi
privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ako utvrdi da je pravnosnainom
presudom ili odlukom drugog nadle2nog 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 presudom
iii odlukom drugog nadleZnog organa nije utvrden drugi period zabrane udegda u postupku javne
nabavke



Nadn dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

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

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

Da life u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za podnogenje ponuda, odnosno prijava
utvrdena odgovomost privrednog subjekta za teak oblik neprofesionalnog postupanja?

1.8. Dogovori u cilju naruKavanja konkurencije

Pravni osnov: Ian 112. stay 1. tad. 3)-Naruellac moie u dokumentaciji o nabavci da predvidi da de da iskijud
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 ciUu narugavanja konkurencije, u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za
podnogenje ponuda.

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
iskUuEenje. Nepostojanje ovog osnova za iskijuEenje utvrduje narudilac.

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

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

1.9. Prethodno Leda& u pripremi postupka nabavke

Pravni osnov: Ian 112. stay 1. tad. 4)-Narud'ilac mole u dokumentaciji o nabavci da predvidi da de da iskUudi
privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ako utvrdi da postoji nardavanje
konkurencije zbog prethodnog ifdegda privrednog subjekta u pripremi postupka nabavke, u smislu Elana
90. Zakona o javnim nabavkama, koja ne moie da se otkloni drugim merama.

Nain dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi i uz ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma
za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrcluje da ne postoji ovaj osnov za iskijaenje.
Nepostojanje ovog osnovaza iskiju'denje utvrduje narudilac.

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

Da life privredni subjekt ili'sa njim povezano lice bio ukljuten u pripremu postupka nabavke?

1.10. Povrede ranije zakljuZenih ugovora

Pravni osnov: 'elan 112. stay 1. tad. 5)-Narailac moie u dokumentaciji o nabavci da predvidi da de da iskijudi
privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ako utvrdi da privredni subjekt u
periodu od prethodne tri iodine od dana isteka roka za podnogenje ponuda nije ispunjavao obaveze iz
ranije zakijudenih ugovoralo javnoj nabavci ili ranije zakijudenog koncesionog ugovora, Eija je posledica
bila raskid tog ugovora, naplata sredstva obezbedenja, naknada gtete ili dr.

Nadn dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi i uz ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma
za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrcluje da ne postoji ovaj osnov za iskUirdenje.
Nepostojanje ovog osnova za iskUudenje utvrduje narudilac.

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

Da life u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za podnaienje ponuda privredni subjekt bio
ugovorna strana u ranije zakljueenom ugovoru ojavnoj nabavci ill ugovoru o koncesiji &fa je posledica
bila raskid tog ugovora, naplata sredstva obezbedenja, naknada glete ill dr?

1.11. Neistiniti podaci i nedostavljanje dokaza

Pravni osnov: dan 112. stay 1. tad. 6)-Narualac moie u dokumentaciji o nabavci da predvidi da e da iskijudi
privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ako utvrdi da je privredni subjekt u
postupcima javnih nabavkj u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za podnogenje ponuda
dostavio neistinite podatke potrebne za proveru osnova za isidjuEenje iii kriterijuma za izbor privrednog
subjekta iii 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



nabavkama.

Na6in dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

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

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

Da Ii privredni subjekt mole da potvrdi da u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za
podno§enje ponuda u postupcima javnih nabavki:
a) nije dostavio neistinite podatke potrebne za pro veru osnova za iskljueenje ili kriterijuma za izbor
privrednog subjekta te
b)je bio u stanju da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.



2. Obavljanje profesionalne delatnosti

2.1. OvlaKeenje, dozvola ili Elanstvo

Pravni osnov: tIan 115. stay 2.-Ako privredni subjekt mora da poseduje odredeno ovlageenje, odnosno dozvolu
nadleinog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke ili da bude Elan odredene
organizacije da bi mogao da obavlja predmetnu delatnost, naruEilac moie od njega da zahteva da dokaie
posedovanje takve dozvole, ovlageenja ili Elanstva.

Dodatni opis kriterijuma: 1. ObuZenost i struEnost za odriavanje i servis ugradenog „Accuro" CO2 sistema

2. PonudaZ mora posedmirati vaietu dozvolu nadleinog organa za obavljanje delatnosti koja je
predmet javne nabavke u skiadu sa Pravilnikom o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna
lica koja dobijaju ovlakenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uredaja za gaginje poiara
i instalacija posebnih sistema "Sluibeni glasnik RS", br. 52 od 17. juna 2015, 59 od 28. juna 2016.

NaEin 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.
Narualac moie da pre donogenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponudaZa koji je dostavio
ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor
privrednog subjekta.
Ovaj kriterijum dokazuje se dozvolom nadleinog organa ill potvrdom o Elanstvu u odredenoj organizaciji,
koja je izdata u driavi u kojoj privredni subjekt ima sedigte.

!
1. Originalno ovlakenje zal tehniEku i servisnu podrgku u Republici Srbiji, izdato od strane firme koja je
ugradila CO2 sistem („AccOro", Austrija)

2.
- Regenja Ministarstva unutragnjih poslova, Sektora za vanredne situacije kojim se ponudaZu dozvoljava

obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uredaja za automatsko otkrivanje, dojavu i uredaja za

gagenje poiara.
- Potvrdu izdatu od Akrediiacionog tela.

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

!
Da Ii privredni subjekt poseduje potrebno odrecleno ovlakenje, odnosno dozvolu nadleInog organa za1
obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke ili je Elan odreclene organizacije da hi mogao da

obavlja predmetnu delatni?st?

Uslovi

Obueenost i struEnost za odriavanje i servis ugradenog „Aacuro" CO2 sistema

Ponuda6 mora posedovati vale& dozvolu nadleinog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke u skladu sa

Pravilnikom o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlageenje za obavljanje poslova kontrolisanja

instalacija i uredaja za gagenje poiara i instalacija posebnili sistema "Sluibeni glasnik RS", br. 52 od 17. juna 2015, 59 od 28. juna 2016.



3. TehniEki i struseni kapacitet

---13.1. Obrazovne i struEne kvalifikacije

Pravni osnov: elan 117. stay 1.-Narailac moie da odredi uslove u pogledu tehnidkog i struEnog kapaciteta kojima se
obezbecluje da privredni subjekt ima potrebne kadrovske i tehnidke resurse i iskustvo potrebno za
izyrKenje ugovora o javnoj nabavci sa odgovarajudim nivoom kvaliteta, a naroCito mole da zahteva da
privredni subjekt ima dovoljno iskustva u pogledu ranije izyrgenih ugovora.

Dodatni opis kriterijuma: Ponuda raspolaie dovoljnim kadrovskim kapacitetom ako ima zaposlene ili
radno angaiovane (po osnovu drugog oblika angaiovanja van radnog odnosa, predvidenog Elanovima
197-202. Zakona o radu) sledeee izvrgioce:

- najmanje jedan licencirani inienjer elektrotehniEke struke sa poloienim struEnim ispitom iz oblasti
zaitite od poiara
- najmanje jedan licencirani inienjer maginske struke sa poloienim struEnim ispitom iz oblasti zagtite
od poiara
- najmanje dva radnika sa poloienim struEnim ispitom iz oblasti zagtite od poiara

Naan 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 potvrcluje da ispunjava ovaj kriterijum za
izbor privrednog subjekta.
Nardilac mole da pre donogenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuciada koji je dostavio
ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor
privrednog subjekta.
Ovaj kriterijum dokazuje se dostavljanjem obrazovne i struEne kvalifikacije pruiaoca usluga.

1. Fotokopija prijave - odjave na obavezno socijalno osiryranje izdate od nadleinog Fonda PIO (obrazac
M ili MZA), kojom se potvrduje da su radnici zaposleni kod ponucTaCa - za lica u radnom odnosu;
2. Fotokopija vaiedeg ugovora o angaiovanju - za lica angaiovana van radnog odnosa
3. Vaiede Licence za zahtevane licencirane inienjere i Potyrde Inienjerske komore o vaienju istih i
4. Dokaz o polo2enom struEnom ispitu iz oblasti zagtite od poiara za sve zahtevane inergioce.

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

Sledeee obrazovne i struene kvalifikaaje poseduju:
a) prufalac usluga ili sam izvocke
Vili
b) njegovo rukovodeee osoblje:

Vrsta kvalifikacije Opis zahteva

Kvalifikacije pruiaoca usluga / Ponuclad raspolaie dovoljnim kadrovskim kapacitetom ako ima zaposlene iii
izvociada radno angaiovane (po osnovu drugog oblika angaiovanja van radnog odnosa, predviclenog dlanovima

197-202. Zakona o radu) sledede izyrgioce:

- najmanje jedan licencirani inienjer elektrotehniele struke sa poloienim strudnim ispitom iz oblasti
zagtite od poiara
- najmanje jedan licencirani in2enjer maginske struke sa poloienim struEnim ispitom iz oblasti zagtite od
poiara
- najmanje dva radnika sa poloienim struthim ispitom iz oblasti zagtite od po2ara



UPUTSTVO

PONUDAtIMA KAKO DA SAONE PONUDU

Deo konkursne dokumentacije koji se formira putem Portala

Podaci o naruZiocu

Narailac: Javno preduzde ,,Elektroprivreda Srbije"

Poreski identifikacioni broj (PIB): 103920327

Adresa: Balkanska 13

11000 Be9grad

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

Osnovni podaci o postupku

Naziv postupka: Kontrolni pregledi, ispitivanja i odriavanje stabilnih CO2 sistema za gagenje

poiara generatora u HE Bajina Bata

Referentni broj: JN/2100/0073/2021 (405/2021)

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta nabavke: Usluge

Opis: Predmet javne nabavke je "Kontrolni pregledi, ispitivanja i odriavanje stabilnih

CO2 sistema za gagenje poiara generatora u HE Bajina Bata", detaljan opis dat je

u delu KVALITET 1,TEHNItKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE).

Rok za podnogenje:
I

20.04.2021 08:00

Karakteristike postupka javne nabavke (instrumenti i tehnike)

ZakljuEuje se ugovor o javnoj nabavci.

UPUTSIVO
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Opis predmeta / partija

Kontrolni pregledi, ispitivanja i odriavanje stabilnih CO2 sistema za gagenje poiara generatora u HE
Bajina Bata_

Opis nabavke:

Opis nabavke dat je detaljno u delu TEHNIt'KA SPECIFIKACIJA - VRSTA I OBIM USLUGE kao i u delu
KVALITET I TEHNINE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)

Narudlac 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 narudocem iskljudvo 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.rsfiender-eo/23803

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

slanje zahteva za dodatnim informacijama iii pojaKnjenjem u vezi sa dokumentacijom o
nabavci kao i ukazivanje naruEiocu na eventualno uolene nedostatke i nepravilnosti u
dokumentaciji o nabavci
vidi opgte uputstvo za korisnike Portala 

formiranje grupe ponudaEa
vidi opgte uputstvo za korisnike Portala 

priprema i podnaenje ponude
vidi opKte uputstvo za korisnike Portala 

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

dodela prava na postupak (//cu u privrednom subjektu)
vidi opgte uputstvo za korisnike Portala 

slanje zahteva za zatitu prava
vidi opKte uputstvo za korisnike Portala 

dodela ovlakenja punomobiku za zastupanje u postupku zatite prava
vidi opKte uputstvo za korisnike Portala 

Privredni subjekt moie putem Portala javnih nabavki da trail od narudoca dodatne informacije iii pojagnjenja u
vezi sa dokumentacijom o nabavci, pri Emu moie da ukaie narudocu ukoliko smatra da postoje nedostaci iii
nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci, i to najkasnije 6 dana pre isteka roka za podnoKenje.

SanduEe elektronske poKte u postupku

vidi opgte uputstvo za korisnike Portala 

Korisnik zainteresovan za postupak tokom trajanja postupka javne nabavke putem sandaeta elektronske pate
na Portalu dobija sledeae informacije:

o lzmene konkursne dokumentacije

UPUTS7V0
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o lzmene elektronskog kataloga

o Odluka o dodeli / obustavi

o Objavijivanje oglasa o javnoj nlabavci

Korisnik odnosno privredni subjekt koji u6estvuje u postupku kroz sandu'de putem Portala prima:

o Potvrda o uspegno podnetoj ponudi / prijavi

o Potvrda o uspegno podnetoj iimeni / dopuni ponude / prijave

o Potvrda o opozivu ponude / prijave

o Poziv za podnogenje ponuda

o Poziv za uEeke u e-licitaciji

o Zapisnik o otvaranju ponuda

Korisnik prima kopije poruka i na adresu e-poKte sa kojom se registrovao na Portalu.

Pripremanje i podno§enje ponude / prijave

Privredni subjekt sadnjava ponudu/prijavu na Portalu javnih nabavki prema strukturi i sadr2ini koju je definisao
Nara'lac prilikom pripreme postupka javne n9Davke na Portalu.

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

vidi opgte uputstvo za korisnike Portala 

Ponuda6 koji je samostalno podneo ponudu ne moie istovremeno da ueestvuje u zajedniEkoj ponudi iii kao
podizvodaE, niti isto lice moie u6estvovati u vie zajedniEkih ponuda.

Ponuda6 mo2e da podnese samo jednu ponuclu osim u sluEaju kada je dozvoljeno ili se zahteva podnogenje
ponude sa varijantama.

Detaljno uputstvo o pripremi ponude putem Portala:
vidi opgte uputstvo za korisnike Portala 

Rok za podno§enje ponuda iii prijava: 20.04.2021 08:00

Jezici na kojima ponude iii prijave mogu biti podnete: Srpski

U obrascu ponude/prijave ponudaelkandidat mora izjavom o integritetu da potvrdi pod punom materijalnom i
kriviEnom odgovornoku da je svoju ponudu/prijavu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim
ponudadma/kandidatima iii zainteresovanim licima i da garantuje tabost podataka u ponudi/prijavi.

Pripremanje i podnoienje zajednitle ponude / prijave

Na stranici postupka javne nabavke na Portalu privredni subjekt moie da kreira grupu privrednih subjekata
(ponuclaEa / kandidata) radi podnogenja zajednae ponude/prijave.

elan grupe privrednih subjekata koji podnosi ponuthi / 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 danovi grupe treba da budu registrovani korisnici Portala
javnih nabavki.

Vie o formiranju grupe privrednih subjekata:
vidi opgte uputstvo za korisnike Portala 

Ponudu / prijavu priprema i podnosi 6Ian grupe ovlaken za podnogenje zajednie'ke ponude / prijave u ime grupe
privrednih subjekata.

U slu6aju zajedniele ponude / prijave podaci 9 danovima grupe deo su obrasca ponude / prijave.

UPUTSTVO
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Kod popunjavanja obrasca ponude grupe ponuda6a na Portalu javnih nabavki treba da se navede vrednost ill
procenat vrednosti nabavke te predmet ill kolielnu predmeta nabavke koju de izvrgavati svaki e' lan grupe prema
sporazunnu. Kod popunjavanja obrasca prijave grupe kandidata ti podaci navode se ako su poznati.

Svi d'Ianovi grupe privrednih subjekata treba da popune Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor
privrednog subjekta.

Priprema ponude / prijave sa podizvodaZem

Ukoliko ponuda/prijava ukljauje podizvodak, oni treba da budu registrovani korisnici Portala javnih nabavki, all
ne treba da daju saglasnost privrednom subjektu za podnaenje ponude/prijave putem Portala.

Privredni subjekt koji namerava da izvrgenje dela ugovora poveri podizvodae"u, duhn je za svakog pojedinog
podizvoda'ea navede:

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

2) podatke o delu ugovora koji ee se poveriti podizvoda6u (po predmetu iii u koliElni, vrednosti iii
procentu).

3) podatak da Ii podizvodad zahteva da mu naruseilac neposredno pia& dospela potraivanja za
deo ugovora koji je on izvrgio.

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

Priprema dokumenata u okviru ponude / prijave

Privredni subjekt ditava dokumente ponude / prijave prema definisanoj strukturi. Podriani formati i velielna
dokumenata propisani su Uputstvom za koriKeenje Portala javnih nabavki. U slue'aju da pojedini dokument
prevazilazi velianu omogudenu na Portalu javnih nabavki, preporueeno je korigaenje kompresije dokumenata ill
deljenje dokumenta u manje delove i ueltavanje manjih i/ili kompresovanih dokumenata na Portal javnih nabavki.

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

Privredni subjekt mok da priprema, ditava na Portal (Stranica postupka Ponude iii Prijave 4 Priprema
dokumentaaje) dokumente koje namerava da prilak u okviru ponude / prijave.

vidi opgte uputstvo za korisnike Portala 

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

Za predmet / partiju: Kontrolni pregledi, ispitivanja i odriavanje stabilnih CO2 sistema za gagenje poiara
generatora u HE Bajina Bata _

Narueilac zahteva da ponuda e 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 - Obrazac strukture ponudene cene se popunjava u skladu sa datim
uputstvom ispod tabele Obrasca.

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta -

Sredstvo obezbedenja za ozbiljnost ponude - Sredstvo obezbedenja za ozbiljnost ponude dostavlja se kao deo
Ponude i glasi na Javno preduzeee „Elektroprivreda Srbije" Beograd - Ogranak „Drinsko - Limske hidroelektrane"
Bajina Bata, Trg Dugana Jerkoviea broj 1, 31250 Bajina Bata, sa naznakom deo ponude za javnu nabavku broj
JN/2100/0073/2021.

Uz svaki trakni dokument privredni subjekt mok da Oita vie dokumenata, ako se dokument sastoji od vie
delova.

Prilikom aitavanja dokumenata na Portal javnih nabavki privredni subjekt na Portalu oznaava da Ii je pojedini
dokument ponude poverljiv (u skladu sa e' lanonn 38. Zakona o javnim nabavkama), navodi pravni osnov na osnovu

UPUTSTVO
PONUDAtIMA KAKO DA SAtINE PONUDU

4



kojeg su dokumenti oznaeni poverljivim i obrazIaie razlog(e) poverljivosti. U sluEaju da odredeni dokument ima
samo pojedine delove poverljive, pre u-ditavanja tog dokumenta na Portal, potrebno je da privredni subjekt izdvoji

v I
poverljive delove u zasebni dokument, oznaci ga poverljivim, i tako ga udita na Portal javnih nabavki. Delove koji
nisu poverljivi, potrebno je razdvojiti u zasebni dokument iii dokumente i tako ih udtati na Portal javnih nabavki.
Niti jedan deo elektronske ponude / prijave ne potpisuje se, nije potreban peat niti je potrebno skeniranje
dokumenata.

lzjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta

lzjava 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 opKte uputstvo za korisnike Portala 

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

tlanovi grupe, podizvodad iii drugi subjekti e'ije kapacitete privredni subjekt koristi popunjavaju svaki svoju e-
lzjavu, a privredni subjekt moie da preuzme poPunjenu e-lzjavu putem Portala i da ju priloi uz ponudu / prijavu.

Delovi ponude / prijave koje nije moguEe dostaviti elektronskim putem

U sIddaju da deo ill delove ponude / prijave nije mogude 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 ili delove ponude / prijave koje nije mogude dostaviti elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki
privredni subjekt podnosi Narudiocu do isteka roka za podnaenje ponuda / prijava putem pate, kurirske sluibe
iii neposredno, u koverti iii kutiji, zatvorenoj na nadir' da se prilikom otvaranja moie sa sigurnadu da utvrdi da
se prvi put otvara.

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

JP „Elektroprivreda Srbije" Beograd, Ogranak "Drinsko — Limske HE" Bajina Bata

Trg Daana Jerkovi6a broj 1

31250 Bajina Bata

Srbija

Sa naznakom:

Deo ponude / prijave za javnu nabavku: Kontrolni pregledi, ispitivanja i odriavanje stabilnih CO2 sistema za
gaenje poiara generatora u HE Bajina Bata

Referentni broj: 1N/2100/0073/2021 (405/2021)

Broj ponude:

NE OTVARATI

Prilikom pripreme ponude / prijave na Portalu; privredni subjekt navodi deo ill delove ponude / prijave koje
dostaviti ne-elektronskim na6inima.

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 naznaditi da se radi o grupi
privrednih subjekata i navesti nazive i adresu svih danova grupe.

Deo ili delovi ponude / prijave smatraju se blagovremenim ukoliko su primljeni od strane narudoca do
20.04.2021 do 08:00 Easova.

Narudilac de privrednom subjektu predati potvrdu prijema. U potvrdi o prijemu Narueilac e navesti datum i
vreme prijema.
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Deo ili delove ponude / prijave koje Naruellac nije primio u roku odredenom za podnogenje ponuda / prijava, odnosno koji
je primljen po isteku dana i sata do kojeg se ponude / prijave mogu podnositi, smatraee se neblagovremenim.
Neblagovremeni deo ili delove ponude / prijave NaruEilac de po okon'eanju postupka otvaranja vratiti neotvorene
Ponudaeu, sa naznakom da su podneti neblagovremeno.

Popunjavanje obrasca ponude
.Predmet / Partija: Kontrolni pregledi, ispitivanja i odriavanje stabilnih CO2 sistema za gagenje poiara
generatora u HE Bajina Bata

Cena se iskazuje u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uradunatim svim trogkovima koje ponuda6
ima u realizaciji predmetne javne nabavke.

Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi)

Naziv: GARANTNI ROK

Jedinica mere: mesec

Opis i pojagnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Garantni rok za pruiene usluge i isporudene / ugradene delove ne moie biti krad od 24 (dvadeset detiri)
meseca ad dana kada je izvrgen kvalitativni prijem i obostranog potpisivanja odgovarajudeg Zapisnika, bez
primedbi.

Prodavac se obavezuje da u garantnom roku, o svom trogku, otkloni sve eventualne nedostatke pod
uslovima utvrdenim u tehnidkoj garanciji i vaiedm zakonskim propisima RS.

Minimalna dozvoljena vrednost: 24,00

Naziv: ROK VAIENJA PONUDE

Jedinica mere: dan

Opis i pojagnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

Rok vaienja ponude ne moie biti krad ad 60 (gezdeset) kalendarskih dana ad dana otvaranja ponuda.

Minimalna dozvoljena vrednost: 60,00
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Rok i naEin plaeanja

Rok i naZin platanja:

NAtIN FAKTURISANJA I PLAtANJA

Pruialac usluga, s obzirom da se platanje yeti, sukcesivno, pa stepenu gotovosti, putem meseEnih situacija,
ispostavlja raZunisituaciju Korisniku usluge za usluge izvrgene u prethodnom mesecu i pa potpisivanju
Zapisnika o pruienim uslugama od strane ovlageenih predstavnika Korisnika i Pruiaoca usluga bez primedbi,
na osnovu koliline stvarno izvrgenih usluga i ponudenih-ugovorenih jedinithih cena za tu vrstu usluge.

Pruialac usluge izdaje raeune koje posebno sadrie naknadu za usluge koje ne predstavljaju promet iz oblasti
gradevinarstva, odnosno naknadu za usluge koje predstavljaju promet iz oblasti gradevinarstva. Pruialac
usluge, u raeunu, unosi podatak o klasifikacionoj delatnosti u skladu sa Pravilnikom o utvrdivanju dobara i
usluga iz oblasti gradevinarstva za svrhu odredivanja poreskog duinika za PDV. RaZun treba da sadrii sve
elemente predvidene odredbama Elana 42. Zakona o PDV-u vaietim u Republici Srbiji.

Zapisnik o pruienoj usluzi potpisan od strane odgovornog lica Naruaoca za izvrgenje Ugovora i odgovornih lica
Pruiaoca usluga bez primedbi je obavezan prilog uz raZunisituaciju. RaZunisituacija koji nije sainjen u skladu
sa navedenim bite vraten Pruiaocu usluge, a platanje odloieno na njegovu gtetu sve dok se ne dostavi
ispravan raZun.

Za ugradnju rezervnih delova Zapisnikom te se definisati poresku duinik u skladu sa Zakonom o PDV-u.

RaZunisituacija sa obaveznim prilogom mora biti dostavljen najkasnije do 05. u mesecu za usluge izvrgene u
prethodnom mesecu, na adresu Korisnika usluge:

Javno preduzete „Elektroprivreda Srbije" Beograd

Ogranak "Drinsko — Limske HE" Bajina Bata

HE BAJINA BATA

Trg Dugana Jerkovita broj 1

31250 Bajina Bata

U ispostavljenom raZunu/situaciji Pruialac usluge je duian da se pridriava taZno definisanih naziva iz
Konkursne dokumentacije i prihvatene ponude (iz Obrasca strukture cene). RaZunisituacija koji ne odgovara
navedenim taInim nazivima, te se smatrati neispravnim. Ukoliko, zbog korigtenja razlilitih gifrarnika i
softverskih regenja nije mogute u samom raZunuisituaciji navesti gore navedeni taan naziv, Pruialac usluge
je obavezan da uz raZun/situaciju dostavi prilog sa uporednim pregledom naziva iz raZuna/situacija sa
zahtevanim nazivima iz konkursne dokumentacije i prihvatene ponude.

Pruialac usluge se obavezuje da se prilikom ispostavljanja raZuna/situacije obavezno pozove na broj i predmet
javne nabavke i zavodni broj Ugovora (zavodni broj kod NaruZioca).

NaruZilac ne mole da prihvati bib o kakvo avansno platanje.

Platanje te se vrgiti iskljuavo za izvrgene usluge.

Platanje usluga koje su predmet ove nabavke Korisnik usluga te vrgiti sukcesivno, pa stepenu gotovosti, putem
meseZnih situacija, dinarskom doznakom na tekuti raZun Pruiaoca usluga, nakon potpisivanja Zapisnika o
pruienoj usluzi od strane ovlagtenih predstavnika Korisnika I Pruiaoca usluga bez primedbi, u roku od 45 dana
od dana prijema ispravnog raZuna/mesethe situacije na pisarnici Korisnika usluga.

UPUTSTVO
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Ukoliko se ukaie potreba za otklanjanjem kvarova nastalih u toku ispitivanja, tj. dovodenja instalacije u
ispravno stanje i ugradnje specificiranih delova, plaeanja usluga de se vegiti po stvarno izvrienim uslugama u
skladu sa ponudenim / usvojenim jedinienim cenama iz Ponude

Obaveze koje dospevaju nakon isteka aktuelnog Trogodignjeg Programa poslovanja, biee realizovane najvisie
do iznosa sredstava, koja ee za tu namenu biti odobrena u novom programu poslovanja JP EPS za godine u
kojima ee se plaeati ugovorene obaveze.

Ponuda mora biti vaieEa 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Nakon unosa svih podataka privredni subjekt generge obrazac ponude / prijave i moie da pregleda podatke
ponude / prijave pre nego podnese ponudu / prijavu.

NaZin izmene i dopune ponude / prijave

vidi opgte uputstvo za korisnike Portala 

Naan opoziva ponude / prijave

vidi opgte uputstvo za korisnike Portala

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

DEO PONUDE:

Menica kao sredstvo obezbecienja za ozbiljnost ponude

Ponudg je obavezan da, kao deo ponude, Narueiocu dostavi:

1) blanko sopstvenu menicu za ozbiljnost ponude koja je

• izdata sa klauzulom „bez protesta" i „bez izvegtaja" potpisana i overena od strane zakonskog zastupnika
iii lica pa ovlakenju zakonskog zastupnika, na nain 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
uslugama ( SI. glasnik .RS.broj 139/2014 i 44/2018)

• evidentirana u Registru menica i ovlakenja koga vodi Narodna banka Srbije u skladu sa Odlukom o bIi im
uslovima, sadriini i na6inu vodenja registra menica i ovlakenja („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 JN) uklju6ujud i iznos iz osnova
(ta6ka 4. stay 2. Odluke).

2) Mena° pismo — ovlakenje kojim pruialac usluge ovlakuje korisnika usluge da moie naplatiti menicu koja je
neopoziva, bez prava protesta i naplativa na prvi poziv, na iznos od 2 % od vrednosti ponude (bez PDV) sa rokom
vaienja minimalno 30 dana dam od roka vaienja ponude, s tim da eventualni produ2etak roka vaienja ponude
ima za posledicu i produienje roka vai'enja menice i menaog ovlakenja, koje mora biti izdato na osnovu Zakona
o menici.

3) ovlakenje kojim zakonski zastupnik ovlakuje lica za potpisivanje menice i meranog ovlakenja za konkretan
posao, u slue'aju da menicu i meni6no ovlakenje ne potpisuje zakonski zastupnik ponudga.

4) fotokopiju vaiedeg Kartona deponovanih potpisa ovlakenih lica za raspolaganje novEanim sredstvima
Pruiaoca usluge kod poslovne banke, overenu od strane banke na dan izdavanja menice i menibog ovlakenja
(potrebno je da se poklapaju datum sa menibog ovlakenja i datum overe banke na fotokopiji depo kartona),

5) fotokopiju OP obrasca.
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6) Dokaz o registraciji menice u Registru menica Narodne banke Srbija (fotokopija Zahteva za registraciju menice

od strane poslovne banke koja je izvrgila registraciju menice III izvod sa Internet stranice Registra menica i

ovlagEenja NBS).

Osnovi za naplatu sredstva obezbedenja za ozbiljnost ponude su:

,u sluEaju da ponuda6 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 zaklju6i ugovor o javnoj nabavci ill

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

U ROKU OD 10 DANA OD ZAKUUtENJA UGOVORA

Menica kao sredstvo obezbedenja za ispunjenje ugovornih obaveza

lzabrani Ponuda6 je obavezan da Nardiocu, u rqku od maksimalno 10 dana od dana zakljuEenja ugovora, dostavi:

1) blanko sopstvenu menicu koja je:

• izdata sa klauzulom „bez protesta" i „bez izvegtaja" potpisana i overena od strane zakonskog zastupnika

iii lica po ovlakenju zakonskog zastupnika, na nain koji propisuje Zakon o menici ("Sl. list FNR.1" br. 104/46, "Sl.

list SFRJ" br. 16/65, 54/70 i 57/89 I "Sl. list SR.I" 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 ovlagcenja koga vodi Narodna banka Srbije u skladu sa Odlukom o bli im

uslovima, sadriini i naEinu vodenja registra me
I
nica i ovlakenja („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), ukljuEujudi i iznos iz osnova

(taela 4. stay 2. Odluke).

2) Meni6no pismo — ovlakenje kojim Prdialac usluge ovlageuje 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 dam 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 produii za isti broj dana za koji

biti prodifien rok vaienja Ugovora i na isti iznos kao i kod prvobitne menice i meni6nog ovlaKeenja, koje mora biti

izdato na osnovu Zakona o menici.

3) ovlakenje kojim zakonski zastupnik ovlagduje lice za potpisivanje menice i meniEnog oviakenja za

konkretan posao, u slusdaju da menicu i meniEno ovlageenje ne potpisuje zakonski zastupnik Pruiaoca usluge;

4) fotokopiju vaie6eg Kartona deponovanih potpisa ovlakenih lica za raspolaganje novEanim sredstvima
Pruiaoca usluge kod poslovne banke, overenu ôd strane banke na dan izdavanja menice i meniEnog ovlakenja

(potrebno je da se poklapaju datum sa meran9g 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 ovlageenja NBS).

Osnov za naplatu sredstva obezbedenja za isprjenje ugovornih obaveza je ukoliko izabrani Ponuda6 ne ispuni
iii nepotpuno ispuni sveoje obaveze iz Ugovora!o predmetnoj javnoj nabavci.

DOSTAVUANJE SREDSTAVA FINANSIJSKOG OBEZBEDEN1A

UPUTSTVO
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Sredstvo obezbedenja za ozbiljnost ponude dostavlja se Ii6no iii poKtom kao deo Ponude i glasi na Javno
preduzede „Elektroprivreda Srbije" Beograd - Ogranak „Drinsko - Limske hidroelektrane" Bajina Bata, Trg Dugana
Jerkovida broj 1, 31250 Bajina Bata, sa naznakom deo ponude za javnu nabavku broj JN/2100/0073/2021.

Sredstvo obezbedenja za ispunjenje ugovornih obaveza dostavlja se, u napred navedenom roku, Ildno iii pogtom,
glasi na Javno preduzede „Elektroprivreda Srbije" Beograd - Ogranak „Drinsko - Limske hidroelektrane" Bajina
Bata, Trg Dugana Jerkovida broj 1, 31250 Bajina Bata, sa naznakom: Sredstvo obezbedenja za javnu nabavku
broj JN/2100/0073/2021.

Sredstvo obezbedenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku dostavlja se, prilikom primopredaje
predmeta ugovora, Ii no iii pogtom, I glasi na Javno preduzede „Elektroprivreda Srbije" Beograd - Ogranak
„Drinsko - Limske hidroelektrane" Bajina Bata, Trg Dugana Jerkovida broj 1, 31250 Bajina Bata, sa naznakom:
Sredstvo obezbedenja za javnu nabavku broj JN/2100/0073/2021.

Otvaranje ponuda / prijava

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

Datum: 20.04.2021 Lokalno vreme: 12:00

Mesto: JP „Elektroprivreda Srbije" Beograd, Ogranak "Drinsko — Limske HE" Bajina Bata
Trg Duiana Jerkoviea broj 1
31250 Bajina Bata
Kancelarija Natage Popovit, broj 153

Podaci o ovlageenim licima i postupku otvaranja:

Predstavnici ponudad'a koji deestvuju u postupku javnog otvaranja ponuda, moraju da pre paetka postupka
javnog otvaranja dostave Komisiji za javne nabavke pisano ovlakenje za tgestvovanje u ovom postupku,
zavedeno i overeno ped'atom i potpisom zakonskog zastupnika ponucik'a iii drugog zastupnika upisanog u registar
nadleinog organa ill lica ovlakenog od strane zakonskog zastupnika uz dostavu ovlakenja u ponudi.

NaruEllac nije iskljudo javnost iz postupka otvaranja ponuda. Na stranici postupka Ponude -?Otvaranje ponuda
ponuda d" 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 galje ponudadma.

Pojagnjenja ponude / prijave, oblik i nain dostavljanja dokaza

Nakon otvaranja ponuda / prijava narudlac moie da zahteva dodatna objakjenja koja de mu pomod pri
pregledu, vrednovanju i uporedivanju ponuda / prijava, a mole da vrgi i kontrolu (uvid) kod ponuda6a, odnosno
njegovog podizvoda6a.

Ako su podaci iii dokumentacija, koju je privredni subjekt dostavio nepotpuni iii nejasni, narudlac nnoie, patujud
ngela jednakosti i transparentnosti, u primerenom roku koji nije krad od pet dana, da putem Portala javnih
nabavki zahteva od privrednog subjekta, da dostavi neophodne informacije iii dodatnu dokumentaciju.

vidi °ate uputstvo za korisnike Portala

ZaKtita prava

Zahtev za zagtitu prava moie da podnese privredni subjekt, odnosno ponudg koji je imao III ima interes za dodelu
ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji ukazuje da je zbog postupanja narudoca protivno
odredbama Z1N ogteden iii bi mogla da nastane teta usled dodele ugovora, protivno odredbama ZJN (u daljnjem
tekstu: podnosilac zahteva).

Zahtev za zagtitu prava podnosi se elektronskim putem preko Portala javnih nabavki istovremeno narudocu i
Republiekoj komisiji za zagtitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republid"ka komisija), odnosno
u pisanom obliku, neposrednom predajom ill preporddenom patom narudocu, u kom slud'aju je podnosilac
zahteva duian da kopiju zahteva dostavi Republid"koj komisiji.
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Podnoienje zahteva za zatitu prava elektronskim putem

vidi oate uputstvo za korisnike Portala 

Koraci:

Kroz elektronski obrazac za zatitu prava upisuju se podaci o Einjenicama i dokazima o
povredama propisa i automatski se povIge 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 priloiiti elektronskom zahtevu za zatitu prava:

Dokaz o uplati takse

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

Podnosilac zahteva dokumente udtava u elektronskom obrascu zahteva na predvidenom
mestu te generige elektronski obrazac zahteva za zatitu prava koji putem Portala dostavlja
narudocu i Republidkoj komisiji.

Precizne informacije o roku(ovima) za zatitu prava

Zahtev za zatitu prava podnosi se elektrosnkim putem preko Portala javnih nabavki istovremeno Narudocu i
RepubliEkoj kosmisiji, odnosno u pisanom obliku, neposrednom predajom ill prepordenom pogtom naruaocu,
na adresu: Javno preduzede „Elektroprivreda Srbije", Ogranak "Drinsko — Limske HE" Bajina Bata, Trg Dugana
Jerkovida broj 1, 31250 Bajina Bata, u kom slue"aju je podnosilaz zahteva dulan da kopiju zahteva dostavi
Republie"koj komisiji.

Zahtev za zatitu prava moie da se podnese u toku celog postupka javne nabavke, osim ako ZJN nije drugaaje
odredeno, a najkasnije u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki odluke narudoca
kojom se okone'ava postupak javne nabavke u skladu sa ZJN. Zahtev za zatitu prava kojim se osporavaju radnje
naruaoca u vezi sa odredivanjem vrste postupka, sadriinom javnog poziva i konkursnom dokumentacijom
smatrade se blagovremenim ako je primljen od strane naruaoca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnogenje
ponuda, odnosno prijava, bez obzira na naEin dostavljanja. Zahtev za zatitu prava kojim se osporavaju radnje
naruaoca preduzete nakon isteka roka za podnogenje ponuda podnosi se u roku od deset dana od dana
objavljivanja odluke narueloca na Portalu javnih nabavki, odnosno od dana prijema odluke u slue'ajevima kada
objavljivanje na Portalu javnih nabavki nije predvideno ZJN. Nakon isteka roka za podnogenje zahteva za zatitu
prava, podnosilac zahteva ne moie da dopunja‘ia zahtev iznogenjem razloga u vezi sa radnjama koje su predmet
osporavanja u podnetom zahtevu iii osporavanjem drugih radnji narudioca 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 III mogli da budu poinati razlozi za njegovo podnogenje pre isteka roka za podnogenje
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 naruaoca za koje je podnosilac zahteva znao iii mogao da zna prilikom podnogenja prethodnog zahteva.
Predmet osporavanja u postupku zagtite prava ne mogu da budu eventualni nedostaci iii nepravilnosti
dokumentacije o nabavci na koje nije ukazano u skladu sa d' lanom 97. ZJN. Naru'dlac objavljuje obaveKtenje 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
narueloca do okonsdanja postupka zagtite prava. Zahtev za zatitu prava mora da sadrii podatke iz dana 217. ZJN.

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

Prilikom podnogenja zahteva za zatitu prava rliaruaocu podnosilac zahteva je duan da dostavi dokaz o uplati
takse.
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Dokaz je svaki dokument iz koga se moie da se utvrdi da je transakcija izvrgena na odgovarajuei iznos iz Elana
225. ZJN i da se odnosi na predmetni zahtev za za§titu prava.

Validan dokaz o izvrgenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnogenje zahteva za zagtitu
prava RepubliEke komisije, objavljen je na sajtu RepubliEke komisije. Postupak zagtite prava ponudga regulisan
je odredbama I. 186. - 234. ZJN

Postupak zagtite prava ponudga regulisan je odredbama elana 186. — 234. ZJN.
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ОБРА3~Ц СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
за јавну набавку број ЈН/2100/0073/2021

"Контролни прегледи, испитив~ања и одржавање стабилних С02 система за
гашење пожара генератора у ХЕ Бајина Башта

Ред'бр.
Назив и опис "

захтеване"услуге"
; 1 добра

Назив и опис
понуТјене услуге 1

добра
Јед.

Окви-
рнеколи-

чине

Једи-
нична .
цена

без ПДВ-а
(дин.)

Једи-
нична
цена

са ПДВ-ом
(дин.)

Вредност .
без ПДВ-а

Вредност
' са ПДВ-ом

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ($) (º)
ОДРЖАВАFbЕ 1
СЕРВИС С02

1. СИСТЕМА ;
ГЕНЕРАтОРА У
ХЕББ

Одржавање С02
система
генератора у
ХЕББ (С02
Си.стем 1 за Ген.1,
2, и С02 Систем 2
за Ген.3, 4) након
10 година, што
укључује ревизију
и преглед
комплетне
инсталације као и
замену опреме
која је оштеfiена

1.1 или којој је истекао
рок трајања. ком. 2

Потребноје
најмање заменити
сва флексибилна
црева (на С02 и
N2 инсталацији),
додаваче мириса
на главним и
помоflним С02
батеријама, као и
материјал за
заптивање -
оринге и дихтунге;

Радови на
уградњи
испоручених
резервних делова инже-

1,2 и довођење њерl 10
инсталације у
исправно стање

сат

(по потреби -
услед квара у току
испитивања)



1.3

Радови на
уградњи
испоручених
резервних делова
и довођење
инсталације у
исправно стање
(по потреби -
услед квара у току
испитивања)

техни-
чар/ сат 20

2 РЕЗЕРВНИ
ДЕЛОВИ

2 1

Резервна
пнеуматска глава
са два конектора
1l4
Каталошки број
3010010

ком. 2

2.2

Резервна
пнеуматска глава
са три конектора
1/4" и чепом од
1/4"
Каталошки број
30100106

ком. 1

2.3

Резервни
декомпресиони
вентил 1/4"
Каталошки број
30027301

ком. 1

2.4

Неповратни
вентил (1/4"
мушки/женски)
Каталошки број
20006020

ком. 2

2.5

N2 Активационо
пнеуматско црево
1/4" х 1/4" х 350 мм
Каталошки број
30500041

ком. 45

2.6

Пнеуматско црево
за испуцавање
С021/2" Тефлон х
350 мм.
Каталошки број
30521040

ком. 43

2.7

Стандардни 1/2"
С02 неповратни
вентил
Каталошки број
20006054

ком. 2



2 8

Паковање за
смештај ампуле са
додавачом мириса
за С02
инсталације
Каталошки бРој
42278

ком. 4

2.9
Ампула са
додавачем мириса
Каталошки бРој
42284

ком. 8

2.10

АдаптеРза
паковање
додавача мириса,
1/2" BSPT (M) x
з14" NPT (F)
Каталошки бРој
309.013.045

ком. 4

2.11

Резервна
Пнеуматска
сирена
Makrofon MX-1
Каталошки бРој
860050

ком. 1

2.12

Резервни микро-
прекидач вентила
за блокаду
188-U 1 AV
Bernstein

ком. 1

2.13

Резервни микро-
прекидач за
селекторски
вентил
188-U1Z W
Bernstein

ком. 1

2.14

Резервни трокраки
кугласти вентил за
блокаду
Вк3 6L-L, PN400,
DN04, Pister

ком.
I

2

2.15
Резервни
Детектор дима 1Q8
Каталошки бРој
802371

ком. 6

2.16

Резервни
Темпе аР тУРни •

детектоР 1Q8
Каталошки бРој
802271

ком. 3

2.17

Резервна база
детектора за
моделе 1Q8
Каталошки бРој
805590

ком. 3



2 18
Резервна Сирена
Roshni / Сотрго

ком. 1

2.19
Резервни Блицер
1В 24V 1 W/
Сотрго

ком. 1

2.20

Резервни
Прекидач за
надзирање
отворености врата
генератора.
188-SU1 Z-HW /
Bernstein

ком. 1

2.21
Материјал за
заптивање
- оринзи и
дихryнзи

сет 2

3

10-то ГОДИШF6Е
ПЕРИОДИЧНО
ИСПИТИВАF6Е С02
СИСТЕМА
ГЕНЕРАТОРА У ХЕ
ББ

Периодично
испитивање С02
система
генератора у
ХЕББ (С02
Систем 1 за Ген.1,
2, и С02 Систем 2
за Ген.3, 4) након
10 година треба
да обухвати све
неопходне тестове
по „Правилнику о
посебним
условима које
морају испуњавати
правна лица која
добијају
овлашfiењеза
обављање
послова
контролисања
инсталација и
ypetjaja за гашење
пожара и
инсталација
посебних система"
(за које постоје
услови).
По препоруци
произвођача
опреме (LPG)

ком. 2



треба извршити
најмање:
а) Издувавање
цевногсистема
азотом
6) Пнеуматско
тестирање
заптивености на
отвореном
цевоводу (С02 )
ц) Пнеуматско
тестирање
заптивености на
активационом колу
(N2)
д) тестови на ел.
компонентама
система за дојаву
и гашење пожара
е) Остали тестови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
i

1
i

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ (динара), збир колоне 8.

11 ИЗНОС ПДВ (динара)

111
УКУПНА IВРЕДНОСТ са ПДВ (динара)

i
ОдгОвОрно лице ПОнуfјача за извршење УгОвора:   (попуњаеа
Понуђач).

Напомена:

- ПОнуfјене јединичне цене су фиксне и не мОry се мењати. КОличине резервних делова и
пОјединих услуга из Обрасца структуре цене су зб0г специфичнОсти предметних услуга
дате Оквирн0.
Наручилац има искључиво право да може кориговати количине по позицијама из
обрасца структуре цена, у току 1 извршења уговора, сходно стварно исказаним
потребама.
- Све испоручене, а неуграfјене делОве Наручилац Fie преузети и задржати ка0 резервне
делОве.
- УкОлик0 се укаже потреба за Отклањањем кварОва насталих у тОку испитивања, тј.
дов0ђења инсталације у исправн0 стање и уградње специфицираних делОва, плаfiања
услуга fie се вршити п0 стварно извршеним услугама у складу са пОнуђеним / усвОјеним
јединичним ценама из ПОнуде.



Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене
Понуђач треба да попуни Образац структуре цене на следеflи начин:

1. колону (3) попунити на следеfiи начин: У колону (3) "Назив и опис понуђене услуге
/ добра" уноси се кратак назив и опис понуFјене услуге, а за понуђене делове /
добра унети назив произвођача, тачну ознаку типа, модела, каталошки број
понуfјеног добра к®ји га једнозначно одређују.

2. у колону (6) уписати колико износи јединична цена без ПДВ за даry позицију;
3. у колону (.7) уписати колико износи јединична цена са ПДВ за дату позицију;
4. у колону (8) уписати колико износи вредност без ПДВ и то тако што fie се помножити

јединична цена без ПДВ (наведена у колони 6.) са оквирном количином (која је
наведена у колони 5.);

5. у колону (9) уписати колико износи вредност са ПДВ и то тако што fle помножити
јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 7.) са оквирном количином (која је
наведена у колони 5.);

6. у ред бр. 1— уписује се укупна вредност за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 8);
7. у ред бр. 11— уписује се укупан износ ПДВ;
8. у ред бр. 111— уписује се укупна вредност са ПДВ (ред. бр. 1+ ред. бр. 11);
9. на место предвиFјено за попуњавање одговорног лице ПонуТјача за извршење

Уговора Понуfјач уписује име лица које Fie, у случају закаључења уговора, бити
одговорно од стране ПонуFјача за извршење уговора.



ОБРАЗАЦ тРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за Јн/2100/0073/2021
"Контролни прегледи, испитивања и одржавање стабилних СО2 система за

гашење пожара генератора у ХЕ Бајина Башта"

Сагласно члану 138. став 2. Закона, понуi7ач (назив привредног
субјекта), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Р.бр. ндзив тРошкА износ тРошкА (дин.)

1.

2.

3.

4.

5.

УКУПНО без ПДв-а

УКУПНО са ПДв-ом

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуТјач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.

i
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуFјачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израfјени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обеэбеi7ења, под условом да је понуfјач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Напомена: достављање овог обрасца нијв 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. 03102 и 05/О3, 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
коришЋења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  
(назив и седиште Понуfјача)
мАтични БРоЈ дУЖниКА (понуfјача):  
тЕкvт,и РАчvн дvжникА (понуђача):  
ПИБ дУЖниКА (понуђача):  

i
и здаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕF6Е ЗА КОРИСНИКА1
БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

за ЈН/2100/0073/2021
"Контролни прегледи, испитивања и одржавање стабилних СО2 система за

гашење пожара генератора у ХЕ Бајина Башта"

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеFiе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска
13, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ", трг Душана Јерковиflа број 1, 31250
Бајина Башта, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-
797-13, Банка Интеса АД

Предајемо вам бланко сопствену меницу за озбил~ност понуде која је неопозива, без
права протеста и наплатива на први позив, за ЈН/2100/0073/2021 - "Контролни прегледи,
испитивања и одржавање стабилних СО2 система за гашење пожара генератора у ХЕ
Бајина Башта".
Овлашfiујемо Повериоца, да предату меницу број  (уписати серијски
број менице) може попунити у износу динара (2 % од вредности понуде
без ПДВ), за озбиљност понуде са роком важења (уписати број дана,мин.30 дана)
дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде
има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашЋења за исти број
дана.

Истовремено Овлашfiујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од
 динара (2 % од вредности понуде без ПДВ), и да безусловно и неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудски у складу са важеfiим прописима извршити наплату са свих
рачуна
Дужника 
  (унети одговарајуће податке дужника - издаваоца
менице - назив, место и адресу) код банке, а у корист повериоца. Јавно предузеЋе
„Електроприведа Србије" Београд, Балканска 13, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ", трг
Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр.
тек. рачуна: 160-797-13, Банка Интеса АД.

Овлашfiујемо банке код којих имамо рачуне за наплату - плаЋање изврше на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату эаведу 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 овлашТiења, на састављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења поовом основУ за наплатУ.

Меница је важеfiа и У случају да дође до промене лица овлашflеног за заступање ДУжника,
статусних промена или/и оснивања нових правних сУбјеката од стране дужника. Меница је
потписана од стране овлашfiеног лица за заступање ДУжника 
(унети име и презиме овлашi►еног лица).

Ово менично писмо - овлашflење сачињено је У 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава ДУжник.

Издавалац менице

Услови меничне обавезе:
1. У случајУ да понУfјач одустане од своје понуде У рокУ важења понуде,
2. У случајУ да понУfјач не достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни

избор привредног сУбјекта У складУ са чланом 119. Закона о јавним набавкама,
3. У случајУ да понУfјач неосновано одбије да закључи Уговор о јавној набавци или
4. не достави средство обезбеђења за извршење Уговора о јавној набавци.

датум: ПонУђач:
М.П.

' 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 конк етан посао, сл ча' а мени и менично овлашflењер У У ЈУ А цУ
не потписује законски заступник понУfјача

• фотокопијУ важеТiег Картона депонованих потписа овлашТiених лица за
располагање новчаним средствима Пружаоца Услуге 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 иэвршила
регистрацијУ менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења
н6с).

Менично писмо у скпаду са садржином овог Прилога се доставља као 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 05103, 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

(напомена: не доставља се приликом подношења понцде)

дvжник:  
(назив и седиште Понуfјача)
мАтични БРоЈ дУЖнИКА (понуђача): 
тЕкvЋи РАчvн дvжникА (понуfјача):  
ПИБ ДУЖНИкА (Понуђача):  

1
и здаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕF6Е ЗА КОРИСНИКА
БЛАНКО,СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

за ЈН/2100/0073/2021
"Контролни прегледи, испитивања и одржавање стабилних СО2 система за

гашење пожара г,енератора у ХЕ Бајина Башта"

кОРИСНИк - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска
13, Огранак "Дринско Лимске ХЕ", трг Душана ЈерковиFiа број 1, 31250
Бајина Башта, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-
797-13, Банка Интеса АД

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива,
без права протеста и наплатива на први позив, серијски број  
(уписати серијски број) као средство обезбеfјења за испуњење уговорних обавеза и
овлашfiујемо Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска 13, Огранак
"Дринско — Лимске ХЕ", трг Душана ЈерковиFiа број 1, 31250 Бајина Башта као Повериоца,
да предату меницу може попунити до максималног износа од динара, и
словима  динара,
(10% од вредности Уговора беа ПДВ), по Уговору, за јавну набавку број ЈН/2100l0073/2021
- "Контролни прегледи, испитивања и одржавање стабилних С02 система за гашење
пожара генератора у ХЕ Бајина Башта", број   од
  (заведен код корисника - Повериоца) и бр.  од
 (заведен код дужника) као средство обезбеFјења за испуњење уговорних
обавеза уколико  
(назив дужника) као дужник не испуни у целини или делимично своју обавезу, односно
обавезу не изврши ни у остављеном примереном накнадном року, као и у другим
случајевима неуредног испуњења Уговора. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи за исти број
дана за који fie бити продужен рок важења Уговора и на исти износ као и код првобитне
менице и меничног овлашfiења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

Издата бланко сопствена меница серијски број  (уписати серијски
број) може се поднети на наплату у року дocneFia утврђеном Уговором број
  од  I  године (заведен код корисника-
Повериоца) и број  1  од године (заведен код дужника)
т.ј. најкасније до истека рока од  I  дана (минимално 30 (тридесет) дана) од рока
важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу
и продужење рока важења менице и меничног овлашfiења, за исти број дана за који Tie бити
продужен и рок важења уговора. .



Овлашfiујемо Јавно предузеТiе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско —
Лимске ХЕ", Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, као Повериоца да у складу
са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло
менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату -
издавањем налога за наплату на терет текуfiег рачуна Дужника број 
код  Банке, а у корист текуfiег рачуна Повериоца број
160-797-13 Banka lntesa.

Меница је важеfiа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора доfје до:
промена овлашflених за заступање правног лица, промена лица овлашFiених за
располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од
эначаја за правни промет.

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

Меница је потписана од стране овлашhеног лица за заступање Дужника
 (унети име и презиме овлашfiеног лица).

Ово менично писмо - овлашfiење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашfiења

датум: Понуfјач:
М.П.

Потпис овлашflеног лица

Прилози:
• 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за испуњење

уговорних обавеза
• 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 эаступник изабраног понуfјача

• фотокопију важеflег Картона депонованих потписа овлашТiених лица за
располагање новчаним средствима Пружаоца услуге код пословне банке, оверену
од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашhења (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).



Матични број:  
ПИБ:  
Број текуfiег рачуна:  

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
коришТiења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се приликом подношења понvде)

дvжник:  
(назив и седиште ПонуТјача)

Матичну број дужника (Понуfјача):  
Текуfiи рачун дужника (Понуf)ача):  
ПИБ дужника (Понуfјача):  
издаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕF6Е
ЗА кОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

за Јн/2100/0073/2021
"Контролни прегледи, испитивања и одржавање стабилних СО2 система за

гашење пожара генератора у ХЕ Бајина Башта"

кОРИСНИк - ПОВЕРИЛАЦ: "Јавно предузеТiе "Електроприведа Србије" Београд
Балканска 13,
Огранак "Дринско-лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана ЈерковиFiа 1
31250 ;Бајина Башта
20053658,
103920327,
160-797-13 Banka lntesa

Предајемо Вам 1 (једну) потписану, оверену и регистровану бланко сопствену (соло)
меницу, серијски број   као средотво обезбеТјења за отклањање
недостатака у гарантном року у поступку јавне набавке

ЈАВНА нАБАВКА БРОЈ Јн/2100/0073/2021

"контролни прегледи, испитивања и одржавање стабилних СО2 система за
гашење пожара!генератора у ХЕ Бајина Башта"

Овлашfiујемо Вас, као Повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од
  динара (5% од уговорене вредности без ПДВ) (и словима
 динара), по Уговору за
јавну набавку број Јн/2100/0073/2021 - "Контролни прегледи, испитивања и одржавање
стабилних С02 система за гашење пожара генератора у ХЕ Бајина Башта" бр.
  од   године (заведен код Корисника —
Повериоца) и бр  од године (заведен код Дужника).

i
Издата бланко сопствена (соло) меница може се поднети на наплату у року доспеfiа
утврFјеном Уговором бр.   од   године (заведен код
Корисника — Повериоца) и бр.   од   године (заведен код
Дужника), т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дужим од гарантног рока, с тим да
евентуални продужетак гарантног ;рока има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлашFiења.



Овлашfiујемо Повериоца, да на основу горе наведених услова, безусловно и неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудски у складу са важеFiим прописима, са роком доспеflа
по виfјењу, иницирате наплату издавањем налога за наплату на терет свих рачуна код
банака Дужника   (унети нааив
и седиште Дужника), из новчаних средстава, односно друге имовине, а у корист текуflег
рачуна Повероица бр. 160-797-13 Banka lntesa.
Меница је важеfiа и у случају да дође до промене лица овлашfiених за заступање Дужника,
промена лица овлашfiених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од эначаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашfiења, на састављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашFiеног лица за заступање Дужника
 (унети име и преsиме овлашfiеног лица).
Ово менично писмо - овлашflење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

датум: Понуђач:
М.П.

Потпис овлашТiеног лица

Прилози:
• 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање

недостатака у гарантном року
• овлашFiење којим законски заступник овлашflује лица за потписивање менице и

меничног овлашFiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење
не потписује законски заступник изабраног понуfјача

• фотокопију важеflег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање
новчаним средствима Пружаоца услуге 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)



МОДЕЛ УГОВОРА О УСЛУГАМА
Јавна набавка број ЈН/2100/0073/2021

"Контролни прегледи, испитивања и одржавање стабилних СО2 система за
гашење пожара генератора у ХЕ Бајина Башта"

Овај уговор закључили су у Бајиној Башти, дана ...   ...  године:
1. Наручилац/Корисник услуге: ј

Јавно предузеnе "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак "ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Бајина Башта из Бајине Баште
Трг Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
ТекуТiи рачун број: 160-797-13, Banca lntesa ад Београд
кога заступа руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација
производних агрегата у Огранку Дринско — Лимске ХЕ, Бајина Башта, на основу
Пуномоfiја ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године
у даљем тексту: Наручилац или Корисник услуге

и

2. Пружалац услуге:

2.1.

 из 
Улица   број   ,  
Матични број:  
ПИБ: 
Текуfiи рачун број:   , Банка:  
кога заступа ,  
у даљем тексту: Пружалац услуге
Чланови групе/подизвоFјачи: (овај став се уноси у Модел уговора само ако постоје)

из
Улица   број   ,  
Матични број:  
ПИБ: 
Текуfiи рачун број:   , Банка:  
кога заступа  ' ,  
као члан групе— носилац посла или као подизвођач

2.2.  из 
Улица   број   ,  
Матични број:  
ПИБ:  
Текуfiи рачун број:   , Банка:  
кога заступа  ,  
као члан групе или као подизвоfјач
У даљем тексту, чланови групе заједно: Пружаоци услуге.

У даљем тексту, за потребе овог уговора, Наручилац/Корисник услуге и Пружалац/оци
услуге заједно: Уговорне стране.



УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Уговорне стране 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 за јавну набавку услуге контролни прегледи,
испитивања и одржавање стабилних СО2 система за гашење пожара генератора
у ХЕ Бајина Башта, број ЈН/2100/0073/2021;

• да је Јавни позив у вези предметне јавне набавке послат на објављивање на
Порталујавних набавки дана године и на интернет страници Наручиоца;

• да Понуда Понуђача у отвореном поступку за ЈН број ЈН/2100/0073/2021, број
 од _ _ 20_. године, прихватљива; _

• да је Корисник услуге, на основу Понуде Пружаоца услуга и Одлуке о додели
Уговора, број: од  године, изабрао Пружаоце услуга за
реализацију услуге.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет овог Уговора је пружање услуга контролни прегледи, испитивања и
одржавање стабилних СО2 система за гашење пожара генератора у ХЕ Бајина
Башта, које обухватају:

• Услуге Одржавања / сервиса СО2 система генератора у ХЕ "Бајина Башта",
• Набавка и испорука резервних делова за уградњу,
• Услуге 1 О-то годишњег периодичног испитивања СО2 система генератора у

ХЕ "Бајина Башта",
(у даљем тексту: Услуга).
Овим Уговором о услугама (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуге се обавезује
да за потребе Корисника услуге изврши услуry контролни прегледи, испитивања и
одржавање стабилних СО2 система за гашење пожара генератора у ХЕ Бајина
Башта према захтевима и условима из Конкурсне документације Наручиоца за
предметну јавну набавку, Понуди Пружаоца услуга број   од
  године и Обрасцу структуре цене, који као прилози чине саставни
део овог Уговора.
Количине резервних делова и појединих услуга из Обрасца структуре цене су због
специфичности предметних услуга дате оквирно.
Наручилац има искључиво право да може кориговати количине по
позицијама из обрасца структуре цена, у току извршења уговора, сходно
стварно исказаним потребама.
Све испоручене, а неуграfјене делове Наручилац fie преузети и задржати као
резервне делове.
Пружалац услуга у потпуности одговара за извршење свих обавеза из овог
Уговора, без обзира на учешfiе подизвоfјача.
Пружалац услуга ne подизвођачу поверити извршење дела уговора и то

 (по предмету или количини, вредности unu проценту).



Корисник услуге ћe непосредно да nnana подизвоfјача за део уговора који је он
извршио, уколико подизвоfјач зактева да му се доспела потраживања nnafiajy
непосредно. ј
Група понуђача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено и солидарно за
извршење обавеза по основу овог Уговора.

ЦЕНА
: Члан 2.

Укупна уговорена цена износи: динара, без обрачунатог ПДВ-а.
(попуњава Наручилац приликом закључења Уговора).

ПДВ се обрачунава у складу са Законом о ПДВ-у важеfiим у Републици Србији.
У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Услуге.
Јединична ;цена је фиксна, одно~сно не може се мењати за све време важења
Уговора. '~

НАЧИН ФАКТУРИСАFbА
Члан 3.

Пружалац услуга, с обзиром да се плаFiање врши сукцесивно, по степену готовости,
путем месечних ситуација, испоставља рачун/ситуацију Кориснику услуге за услуге
извршене у претходном месецу и по потписивању Записника о пруженим услугама
од стране овлашfiених представн'ика Корисника и Пружаоца услуга без примедби,
на основу количине стварно извршених услуга и понуfјених-уговорених јединичних
цена за ту врсту услуге. ;
Пружалац услуге издаје рачуне које посебно садрже накнаду за услуге које не
представљају промет из области грађевинарства, односно накнаду за услуге које
представљају промет из области грађевинарства. Пружалац услуге, у рачуну, уноси
податак о класификационој делатности у складу са Правилником о утврТјивању
добара и услуга из области граFјевинарства за сврху одређивања пореског дужника
за ПДВ. Рачун треба да садржи све елементе предвиТјене одредбама члана 42.
Закона о ПДВ-у важеfiим у Републици Србији.
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
биfiе враfiен Пружаоцу услуге, а плаfiање одложено на његову штету све док се не
достави исправан рачун.
За уградњу резервних делова Записником fie се дефинисати пореску дужник у
складу са Законом о ПДВ-у.
Рачун/ситуација са обавезним прилогом мора бити достављен најкасније до 05. у
месецу за услуге извршене у претходном месецу, на 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
У испостављеном рачуну/ситуацији Пружалац услуге је дужан да се придржава
тачно дефинисаних назива из Конкурсне документације и прихваћене понуде (из
Обрасца структуре цене). Рачун/ситуација који не одговара наведеним тачним



називима, fie се сматрати неисправним. Уколико, због коришnења различитих
шифрарника и софтверских решења није мoryTie у самом рачуну/ситуацији навести
горе наведени тачан назив, Пружалац услуге је обавезан да уз рачун/ситуацију
достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна/ситуација са захтеваним
називима из конкурсне документације и прихваfiене понуде.
Пружалац услуге се обавезује да се приликом испостављања рачуна/ситуације
обавезно позове на број и предмет јавне набавке и заводни број Уговора (заводни
број код Наручиоца).

НАЧИН ПЛАЋАF6А

Члан 4.
Наручилац не може да прихвати било какво авансно плаfiање.
Плаflање fie се вршити искључиво за извршене услуге.
Плаflање услуга које су предмет ове набавке Корисник услуга Fie вршити
сукцесивно, по степену готовости, путем месечних ситуација, динарском дознаком
на текуfiи рачун Пружаоца услуга, након потписивања Записника о пруженој услузи
од стране овлашfiених представника Корисника и Пружаоца услуга без примедби, у
року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна/месечне ситуације на писарници
Корисника услуга.
Уколико се укаже потреба за отклањањем кварова насталих у току испитивања, тј.
довоFјења инсталације у исправно стање и уградње специфицираних делова,
плаFiања услуга fie се вршити по стварно извршеним услугама у складу са
понуfјеним / усвојеним јединичним ценама из Понуде
Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања,
биfiе реализоване највише до износа средстава, која fie за ту намену бити одобрена
у новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаfiати уговорене
обавезе.

РОК u МЕСТО ПРУЖАFbЕ УСЛУГЕ

Члан 5.
Послове на реализацији предметне ЈН, мoryfle је извести једино у току ремонта
агрегата у ХЕ Бајина Башта (јун - септембар), што подразумева два доласка екипа
Извођача / Испитивача за два СО2 система (зависно од застоја конкретних
генератора). Пружалац услуге Tie пружање предметне услуге започети након
ступања Уговора на снаry и увоfјења у посао од стране Наруииоца/Корисника
услуге.
Наручилац/Корисник услуге fie Пружаоца услуге увести у посао најкасније у року од
20 календарских дана од дана ступања Уговора на снаry, што ћe се констатовати
Записником о увођењу у посао. , у писаном облику, путем e-maila, на адресу коју
ПонуТјач наведе у понуди.
Наручилац/Корисник услуге fie Пружаоцу услуге доставити обавештење о датуму
када се стекну услови за извршење првог дела услуге (одржавање и испитивање
СО2 Система 1 / генератори 1, 2), односно извршење другог дела услуге
(одржавање и испитивање СО2 Система 2/ генератори З, 4), најмање 5 (пет) дана
пре захтеваног почетка извршења услуге, за сваку од наведених услуга



појединачно, у писаном облику, путем e-maila, на адресу коју ПонуFјач наведе у
понуди.
Пружалац услуге је обавезан да комплетну услуry изврши најкасније у року од 12
(дванаест) месеци од увођења у посао.
Место извршења услуге је Објекат ХЕ "Бајина Башта", 31256 Перуfiац

УГОВОРНА КАЗНА
Члан б.

У случају да својом кривицом не изврши у року Ycnyry, Пружалац услуге је дужан да
плати Кориснику услуге уговорну казну, у износу од 0,2°/о од цене из члана 2. став
1. овог Уговора, за сваки започети дан кашњења, у максималном износу од 1 О% од
цене из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза на додату вредност.

Плаfiање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима:
десет) дана од дана издавања рачуна од стране Корисника услуге.
Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је
веfiа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене
штете у целости и исплаfiених пенала.
Пружалац услуге се ослобађа уговорне казне кад је до неуредног испуњења дошло
због узрока за који он није одговоран.

СРЕДСТВА 06E36EЋEFbA

Члан 7.
Меница као сдедство обезбеђења за испуњење vговорних обавеза 
Пружалац услуге је обавезан да Наручиоцу, у року од максимално 10 дана од дана
закључења уговора, достави:

1) бланко сопствену меницу која је:
• издата са клаузулом „без протеста" и ,,без извештаја" потписана и оверена

од стране законског заступника или лица по овлашfiењу законског
заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр.
104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96,
Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Закон о платним услугама (Сл.
гласник .РС.број 139/2014 и 44/2018)

• евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка
Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину
вођења регистра меница и овлаш%ења („Сл. гласник РС` бр. 56/11, 80/15,
76/2016 и 82/2017) и то документује овереним захтевом пословној банци
да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основом на основу
кога се издаје меница и менично овлашfiење (број ЈН), укључујуfiи и износ
из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

2) Менично писмо — овлашfiење којим Пружалац услуга овлашflују Корисника
услуге да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и
наплатива на први позив, на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ)
са роком важења минимално 30 дана дужим од уговореног рока важења
уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за
последицу и продужење рока важења менице. Ако се за време трајања



уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице
мора да се продужи за исти број дана за који Fie бити продужен рок важења
Уговора и на исти износ као и код првобитне менице и меничног овлашТiења,
које мора бити издато на основу Закона о меници.

3) овлашfiење којим законски заступник овлашfiује лице за потписивање менице
и меничног овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично
овлашfiење не потписује законски заступник Пружаоца услуге;

4) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за
располагање новчаним средствима Пружаоца услуге код пословне банке,
оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашflења
(потребно је да се поклапају датум са меничног овлашFiења и датум овере
банке на фотокопији депо картона),

5) фотокопију ОП обрасца.
6) 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 овлашflења НБС).

Уговорне стране су сагласне, да Корисник услуге може, без било какве претходне
сагласности Пружаоца услуге, поднети на наплату средство обезбеђења из става
1. овог члана, у случају да Пружалац услуге не испуни у целини или делимично
своју обавезу, односно обавезу не изврши ни у остављеном примереном накнадном
року, као и у другим случајевима неуредног испуњења Уговора.
По истеку важности Уговора, уколико је Пружалац услуге испунио све обавезе из
Уговора, Корисник услуге је у обавези да врати достављену бланко сопствену
меницу.
У случају реализације права из менице од стране Корисника услуге, Пружалац
услуге је обавезан да у року од 5 дана достави нову меницу Кориснику услуге.

Члан 8.
Достављање средства финансијског обезбеfјења за испуњење уговорних обавеза
из члана 7. представља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не
настаје док се одложни услов не испуни.
Уколико се средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза не
достави у остављеном року, сматраће се да је Пружалац услуге одбио да закључи
Уговор.

Члан 9.
Меница као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном рокц
Пружалац услуге је у обавези да Кориснику услуге у тренутку пријема предмета
уговора, достави:
1) бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је:

• издата са клаузулом „без протеста" и ,,без извештаја" потписана и оверена од
стране законског заступника или лица по овлашТiењу законског засryпника,
на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист
СФРЈ" бр. 16/65, 54170 и 57/89 и"Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр.
01/03 Уст. повеља) и Закон о платним услугама ( Сл. гласник .РС.број
139/2014 и 44/2018.)



• евидентирана у Регистру меница и овлашfiења кога води Народна банка
Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину воТјења
регистра меница и овлашfiења („Сл. гласник РС` бр. 56/11, 80/15, 76/2016 и
82/2017) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје
меницу са одређеним серијским бројем, основом на основу кога се издаје
меница и менично овлашfiење (број ЈН), укључујуfiи и износ из основа (тачка
4. став 2. Одлуке).

2) Менично писмо — овлашhење којим Пружалац услуге oвnawFiyje Корисника
услуге да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и
наплатива на први позив на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а) са
роком важења минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални
продужетак рока важења уговора, односно гарантног рока има за последицу и
продужење рока важења менице и меничног овлашfiења,

3) 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 понуђача;

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

5) фотокопију ОП обрасца.
6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије

(фотокопија 3ахтева за региотрацију менице од стране пословне банке која је
извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра
меница и овлашhења НБС).

Меница може бити наплаfiена у случају да Пружалац услуге не испуни своје
уговорне обавезе у погледу отклањања недостатака у гарантном периоду.
Уколико се средство обезбеfјења из ст. 1. не достави у уговореном року, Корисник
услуге fie реализовати своја права из средства обезбеђења за испуњење уговорних
обавеза.
По истеку гарантног рока, уколико је Пружалац услуге испунио све обавезе из
Уговора, Корисник услуге је у обавези да врати достављену бланко сопствену
меницу. ;
У случају реализације права из ',менице од стране Корисника услуге, Пружалац
услуге обавезан је да у року од 5 дана достави нову меницу Кориснику услуге.

ПОВЕРlbИВОСТ
Члан 10.

Пружалац услуге, односно извршиоци који су ангажовани на извршавању обавеза
из овог Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација
садржаних у документацији, извештајима, предрачунима, техничким подацима и
обавештењима, до којих дођу у вези са реализацијом овог Уговора и да их користе
искључиво за обављање те Услуге, а у складу са Уговором о чувању пословне тајне
и поверљивих информација који је као прилог саставни део Уговора.
Информације, подаци и документација које је Корисник услуге доставио Пружаоцу
услуга у извршавању предмета овог Уговора, Пружалац услуге не може стављати



на располагање треflим лицима, без претходне писане сагласности Корисника
услуге.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Члан 11.

Овим Уговором Пружалац услуге гарантују Кориснику услуге да је власник и/или
искључиви носилац права интелектуалне својине на предметним Услугама, и да fie
заштитити Корисника услуге у случају евентуалних захтева треfiих лица по основу
права интелектуалне својине.
Пружалац услуге, који користи интелектуалну својину треfiих лица (без обзира о
каквој врсти интелектуалне својине је реч), гарантују Кориснику услуге да је носилац
права или да има законито право на коришfiење и/или употребу такве
интелектуалне својине.
Накнаду за коришFiење патената, као и евентуалну одговорност за повреду
заштиflених права интелектуалне својине треfiих лица, сноси Пружалац услуге.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВlbE НА РАДУ

Члан 12.

Пружалац услуге је дужан да све послове, у циљу реализације овог Уговора,
обавља поштујуfiи прописе и ратификоване меfјународне конвенције о безбедности
и здрављу на раду у Републици Србији.
Пружалац услуге 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 услуге је одговоарн за предузимање свих мера безбедности и здравља
на раду које је неопходно спровести, полазеfiи од специфичности услуга које су
предмет Уговора, технологије рада и стеченог искуства, како би се заштитили
запослени код Пружаоца услуге, треflа лица и имовина.
У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Корисник
услуге може раскинути Уговор.

Члан 13.
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 14.

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

Члан 15.
Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуга и/или његовим запосленима
надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера
безбедности и здравља на раду од стране Пружалаца услуга, односно његових
запослених, као и других лица које су ангажовали, ради обављања послова који су
предмет 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 16.

Пружалац услуге 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 послове
уколико је забрану рада или забрану употребе средстава за рад издало лице
одреfјено, у складу са прописима, од стране Корисника услуге 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 услуге нема право на надокнаду трошкова насталих због оправданог
обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити моry продужити
рок за извршење послова, због тога што су послови основано обустављени од
стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Корисника услуга за
спровоfјење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЋИВАF6Е ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ

Члан 17.
Пружалац услуге је одговоран да услуге које 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 18.
Квалитативни и квантитативни пријем Услуге врши се приликом пружања услуге у
присуству овлашћених представника за праћење извршења Уговора, када 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.

ГАРАНТНИ РОК
Члан 19.

Гарантни рок за пружене услуге и испоручене / уграђене делове износи месеци
од дана када је извршен квалитативни пријем и обостраног потписивања Записника
о квалитативном и квантитативном пријему, без примедби.
У случају да понуТјени гарантни рок буде краћи од захтеваног, понуда fie бити
одбијена као неприхватљива.



Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне
недостатке под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важеТiим законским
прописима РС.

ВИША СИЛА
Члан 20.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемоryfiено услед дејства
више силе, у обавези је да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48
(четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем
обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или
очекиваном трајању, уз достављање доказа о наступању више силе.
За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један
трошак, или ryбитак једне и/или друге Уговорне стране, који је настао за време или
у вези дејства више силе, неТiе се сматрати штетом коју је обавезна да накнади
друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.
У случају насryпања више силе, Уговорне стране имају право да продуже рок
важења Уговора за оно време кашњење у испуњењу Уговора које је проузроковано
вишом силом.

Уколико дејство више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана,
Уговорне стране Tie се договорити о даљем испуњењу Уговора, о чему Tie закључити
анекс, или fie се споразумети о раскиду Уговора.

НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 21.

Пружалац услуге је у складу са Законом о облигационим односима одговоран за
штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или
задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.
Корисник услуге има право на накнаду обичне штете и измакле користи, коју је
Пружалац услуге у време закључења уговора морао предвидети као мoryfie
последице повреде уговора, а с обзиром на чињенице које су му тада биле познате
или морале бити познате.

У случају преваре или намерног неиспуњења, као и неиспуњења због крајње
непажње, Корисник услуге има право захтевати од Пружалац услуге накнаду
целокупне штете која је настала због повреде уговора, без обзира на то што
Пружалац услуге није знао за посебне околности због којих су оне настале.

ОСИГУРАFbЕ
Члан 22.

Пружалац услуге је дужан да колективно осиryра своје запослене (извршиоце) у
случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.
Пружалац услуге је дужан да поседује полису осиryрања од одговорности из
делатности за штете причињене треfiим лицима .
Пружалац услуге је у обавези да током важења Уговора одржава на снази
(обнавља) закључене полисе осиryрања од опште и/или професионалне
одговорности те да исте након продужетка (обнове) достави Кориснику услуге, без
одлагања.



РАСКИД УГОВОРА
Члан 23.

Осим обавезног раскида уговора из члана 163. Закона о јавним набавкама, свака
Уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор, у случају да друга
Уговорна страна не испуни своју обавезу ни у остављеном примереном накнадном
року, достављањем писане изјаве о раскиду Уговора другој Уговорној страни.~
Корисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед
престанка потребе за ангажовањем Пружаоца услуге, достављањем писане изјаве
о једностраном раскиду Уговора у ком случају Пружалац услуге нема право на
накнаду штете.

PEWABAFbE СПОРОВА
Члан 24.

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране Tie
решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да
сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно
надлежног суда.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на
српском језику. ~

ИЗМЕНЕ ТОКОМ TPAJAF6A УГОВОРА
Члан 25.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора
изврше у писаној форми - закључивањем анекса у складу са законом.

Корисник услуге може да дозволи промену цене или других битних елемената
Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих прописа,
мере државних органа, промењене околности у смислу одговарајућих одредби
Закона о облигационим односима ј

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕFbЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 26.

Овлашfiени представници Корисника услуге за праfiење извршења и реализације
овог Уговора су:

•  - одговорно лице за извршење Уговора и
•  - одговорно лице за реализацију Уговора.

Овлашfiени представник Пружаоца услуге за праТiење извршења овог Уговора је:
• I - одговорно лице за извршење Уговора.

Овлашfiења и дужности овлашfiених представника за праћење извршења и
реализације овог Уговора су:

• Састављање и потписивање Записника о пруженим услугама
• Праfiење степена и динамике реализације Уговора~
• Праfiење датума истека Уговора



• ПраFiење усаглашености уговорених и реализованих позиција и
евентуалних одступања

• Извршавају и све остале активности које су детаљно дефинисане у
Решењима о одговорним лицима Наручиоца.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.
Овај Уговор је закључен на одређено време и то до 31.12.2022. године.
Уговор остаје на снази у случају ништавости његових појединих одредби, уколико
оне не повлаче ништавост целокупног Уговора.

Члан 28.
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 документују на прописан начин.
Уговорне стране су обавезне да једна друry без одлагања обавесте о свим
променама које моry утицати на реализацију овог Уговора.

Члан 29.
На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се
одговарајуТiе одредбе 300 и других закона, подзаконских аката, стандарда и
техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог
Уговора.

Члан 30.
Саставни део овог Уговора чине:
1. Конкурсна документације за јавну набавку број ЈН/2100/0073/2021
2. Понуда
3. Образац струкryре цене
4. Решења о одговорним лицима од стране Наручиоца, за извршење и

реализацију Уговора
5. Списак радника Пружаоца услуга
6. Изјава о безбедности и здрављу на раду
7. Прилог о безбедности и здрављу на раду
8. Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација.
У списку извршилаца, заахтеваном под бројем 5 у овом члану, морају се навести
квалификације свих извршилаца и прецизно дефинисати активности које обављају
у извршавању Услуге, са којим списком је сагласан Корисник услуге.
Уколико се током извршења Услуге, појави оправдана потреба за заменом једног
или више извршилаца, као и на необразложен захтев Корисника услуге Пружалац
услуге је дужан да извршиоца замени другим извршиоцима са најмање истим
стручним квалитетима и квалификацијама, уз претходну писану сагласност
Корисника услуге.



Ако Пружалац услуге мора да повуче или замени било ког извршиоца Услуге за
време трајања овог Уговора, све трошкове који настану таквом заменом сноси
Пружалац услуге.

Члан 31.
Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу законски заступници Уговорних
страна.
Овај Уговор ступа на снаry када Пружалац услуге достави средство обезбеТјења
за испуњење уговорних обавеза.

Члан 32.
Овај Уговор се закључује у 6 (шест) примерка, од којих је 4 (четири) примерка за
Корисника услуге и 2 (два) идентична примерка за Пружаоца услуге.

КОРИСНИК УСЛУГЕ: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта

Руководилац за инвестиције,
модернизација и ревитализација
производних агрегата у Огранку

Дринско — Лимске ХЕ, Бајина Башта

(назив понуfјача)

(потпис)

(имв, првзиме и функција потписника модвла
уговора/уговора)

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



УГОВОР
о чувању пословне тајне и поверљивих информација

за JABFiY нАБАВКУ број Јн/2100/0073/2021
"Контролни прегледи, испитивања и одржавање стабилних СО2 система за

гашење пожара генератора у ХЕ Бајина Башта"

Закључен између
1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије" Београд,

Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ "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, на
основу Пуномоflја ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од
30.03.2020. године,
МБ 20053658
ПИБ 103920327
ТекуТiи рачун број 160-797-13, Банка 1NTESA a.d. Beograd
(у даљем тексту: наручилац или Корисник услуге)

и
2.  из 

Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
Текући рачун број:  
(у даљем тексту: Пружалац услуге)

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

Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  

2  из

Улица
број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  

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



Члан 1.

Стране су се договориле да у вези са јавном набавком услуге "Контролни
прегледи, испитивања и одржавање стабилних СО2 система за гашење
пожара генератора у ХЕ Бајина Башта", Јавна набавка број ЈН/2100/0073/2021,
oмoryћe приступ и размену података који чине пословну тајну, као и података о
личности, те да штите њихову поверљивост на начин и под условима утврђеним
овим.Уговором, законом и интерним актима страна.

Овај Уговор представља прилог lосновном 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 коришfiењем или
саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног
држаоца заштиfiена одговарајуТiим мерама у складу са законом, пословном
логиком, уговорним обавезама или одговарајућим 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 пратеfiу 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 настамка 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 Корисника и Пружаоца услуге.
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 треflе стране.
Свака страна ћe приликом обраде поверљивих информација које се тичу података
о личности, а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важећим
Законом о заштити података о личности у Републици Србији.

Осим ако изричито није другачије уреFјено,
• ниједна страна неТiе 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

• Tie се трудити у истој мери да заштити пословну тајну и/или поверљиве
информације друге стране као што чува и своји пословну тајну и/или
поверљиве информације истог значаја, али ни у ком случају мање него што је
разумно.

Члан 4.

Прималац преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери
као и сопствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у
циљу очувања поверљивости примљене пословне тајне
Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко
било ког носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно
достављање пословне тајне Даваоца треflим лицима на било који начин, без
предходне писане сагласности Даваоца.

Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:
а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне
тајне Даваоца надлежним органима власти, у складу са 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 тpeFie стране која је

овлашfiена да ода,
• то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришnења

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

Члан 5.
Стране се обавезују да ћe пословну тајну, када се она размењује преко
незаштиfiених веза (факс, интернет и слично), размењивати само уз примену
узајамно прихватљивих метода криптовања, комбинованих са одговарајуfiим
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 другу iСтрану, 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 између 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 утврђени 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 следеfiу напомену: „Информације које се налазе у овом документу
представљају пословну тајну . Документ или његови делови се не моry
копирати, репродуковати или уступити без претходне сагласности „ ".
Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне
линије текста напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац
пословне тајне.

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

За Корисника услуге:
Пословна тајна

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

Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1,

или:

Поверљиво
Јавно предузеће „Електропривреда Србије"

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

За Пружаоца услуге:

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 Пословник 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, доТје до статусних промена код
уговорних Страна, права и обавезе прелазе на одговарајуfiег правног следбеника
(следбенике). У случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да
до окончања ликвидационог поступка обезбеди поврапај Даваоцу свих оригинала и
уништавање свих примерака и облика копија примљених Носача информација.

~ Члан 12.
Прималац сноси одгово ност за~ сваку и сву штету коЈУ п ет пи Аавалац услед
кршења одредби овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне
Даваоца од стране треfiег 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, !реryлишу споразумно. Уколико се споразум не
постигне, уговара се стварна надлежност суда.

Члан 14.
Евентуалне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случају да су
састављене у писаној форми Iи 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
заступници 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 сачињен у 6(шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четири)
примерка за Наручиоца/Корисника услуге и 2 (два), идентична, примерка за
Пружаоца услуге.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

кОРИСНИК УСЛУГЕ: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Руководилац за инвестиције,
модернизација и ревитализација
производних агрегата у Огранку

Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта

(назив понуfјача)

(потпис)

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



Прилог о безбедности и здрављу на раду

за ЈАВНУ НАБАВКУ број Јн/2100/0073/2021 "Контролни прегледи, испитивања
и одржавање стабилних СО2 система за гашење пожара генератора у ХЕ

іБајина Башта"

1. Јавно предузеТiе „Електропривреда Србије" Београд,
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ "Бајина Башта", Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта
кога заступа Жељко Рисимовиfl, дипл.маш.инж., руководилац за инвестиције,
модернизација и ревитализација проиэводних агрегата у Огранку Дринско - Лимске
ХЕ, Бајина Башта, на основу Пуномоfiја ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-
20 од 30.03.2020. године
МБ 20053658
ПИБ 103920327
Текуfiи рачун број 160-797-13, Банка ИНТЕСА а.д. Београд
(у даљем тексту: наручилац или Корисник услуге)

2.
и

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

Чланови групе/подизвођачи: (овај став се уноси у Модел само ако посмоје)
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 за потребе овог Уговора заједно названи: Уговорне стране,



Уводне одредбе

Стране сагласно констатују да су посебно посвеfiене реализацији циљева безбедности и
здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора за
јавну набавку број ЈН/2100/0073/2021 — "Контролни прегледи, испитивања и одржавање
стабилних СО2 система за гашење пожара генератора у ХЕ Бајина Башта" као и свих
других лица на чије здравље и безбедност може да утиче услуга која је предмет Уговора.

Стране су сагласне:
1 да је Пословна политика Наручиоца спровоfјење и унапређење 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 спровођење 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 Наручилац захтева од Пружаоца услуге да се приликом пружања услуге која је
предмет овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са
спровођењем и унапређењем безбедности и эдравља на раду запослених и свих других
лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се эатекну 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
могуfiи ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.
111 да Пружалац услуге прихвата захтеве Наручиоца из тачке 11 Уводних одредби.
1. Предмет овог Прилога о Б3Р је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза
Пружаоца услуге, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања
услуге која је предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту:
БЗР).
2. Пружалац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току
припрема за пружање услуге која је предмет Уговора, у току трајања уговорних обавеза,
као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са
Законом као и осталим прописима у Републици Србији који реryлишу ову материју и
интерним актима Наручиоца.
3. Пружалац услуге 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 прилагоfјени и
обезбеfјени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица
која ангажује за пружање услуге која је предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или
учесника у cao6pafiajy.
4. Пружалац услуге дужан је да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом
пружања услуге која је предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвоРјаче,
кооперанте, повезана лица).
5. Пружалац услуге његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току
припрема за пружање услуге, која је 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 избегавање примене и/или ометање спровоFјења мера БЗР;
5.2. обавезно је поштовање правила коришfiења средстава и опреме за личну заштиту на
раду;



5.3. процедуре Наручиоца за спровоi7ење система контроле приступа и дозвола за рад увек
морају да буду испоштоване;
5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају
да буду испоштоване;
5.5. најстроже је забрањен улазак„ боравак или рад, на територији и у просторијама
Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;
5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашЋено
фотографисање;
5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраЋају.
6. Пружалац услуге је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и
свих других лица која ангажује приликом пружања услуге која је предмет Уговора.
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неfiе сносити никакву одговорност нити
исплатити накнаде/трошкове Пружалац услуге по питању повреда на раду, односно
оштеfiења средстава за рад.
7. Пружалац услуге 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 регулишу БЗР у Републици Србији и која fie бити
опремљена одговарајуЋим 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 услуге дужан је да о свом трошку обеэбеди све потребне прегледе и
испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која
fie бити коришЋена за пружање услуге која је 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 неЋе бити дозвољено.
9. Пружалац услуге дужан је да Наручиоцу најкасније 3 (словима: три) дана пре датума
почетка пружања услуге, 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 Ће бити ангажована за пружање услуге, и
податке о лицу за БЗР код Пружалоца услуге.

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Пружалац услуге је дужан да достави доказе о:
9.1.1. иэвршеном 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 заштиry на раду.
10. Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и
здрав рад приликом извоfјења радова које су предмет Уговора.
Пружалац услуге дужан је да лицу одреТјеном од стране Наручиоца oмoryfiи перманентно
моryfiност за спровоfјење контроле Iпримене 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 иэвршења Уговора, наложи
заустављање даљег пружања услуге, док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах
обавести Пружаоца услуге као и надлежну инспекцијску службу.
Пружалац услуге 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 веэи са применом мера за
отклањање ризика од повреFјивања, односно оштеflења 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
одређује се лице за координацију спровоfјења заједничких мера којима се обезбеfјује
безбедност и здравље свих запослених.
12. Пружалац услуге дужан је да благовремено извештава Наручиоца о свим
догаfјајима из области БЗР који су настали приликом пружања услуге, која је предмет
Уговора, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.
13. Пружалац услуге дужан је да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду
који је издао за сваког свог запосленог и других лица која ангажује приликом пружања
услуге која је предмет Уговора а који се повредио приликом пружања услуге која је предмет
Уговора и то у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од сачињавања Извештаја о
повреди на раду.
14. Овај Прилог о БЗР је сачињен у б(шест) истоветних примерака од •којих је 4 (четири)
примерка за Наручица/Корисника услуге и 2 (два), идентична, примерка за Пружаоца
услуге.

КОРИСНИК УСЛУГЕ: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско•— Лимске ХЕ" Бајина Башта

Жељко РисимовиFi, дипл.маш.инж.
руководилац за инвестиције,

модернизација и ревитализација
производних агрегата у Огранку

Дринско — Лимске ХЕ, Бајина Башта

(нааив понуfјача)

(потпис)

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


