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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у
даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС" бр. 86/15),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број број 6.08.02.2 = Е.02.О3 — 407332/2 — 2019 од
05.08.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број број 6.08.02.2 — Е.02.О3 —
407332/3 — 2019 од 05.08.2019. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку УСЛУГА број ЈН/2100/0148/2019

Садржај конкурсне документације:
страна

3.

: 5.

7

; Општи подаци о јавној набавци 3

Подаци о предмету набавке 4

Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет,
обим и опис услуга...) 5

Услови за yчewfie у посryпку ЈН и упутство како се доказује
испуњеност услова 7

Критеријум за доделу уговора 11

Упутство понуFјачима како да сачине понуду 12

Обрасци
,

30

Модел уговора ' 49

Укупан број страна документације: 73
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1. општи поддци о ЈАвноЈ ндБдвци

Назив и адреса
Наручиоца

Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд,
Балканска број 13., 11000 Београд

Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта -

ХЕ „Зворник", Kparba Петра 140, 15318 Nianu Зворник

Интернет страница
Наручиоца www.eps.rs

Врста поступка Отворени поступак

Предметјавне набавке

Набавка услуга:

Интервенције и одржавање електричних заштита агрегата
произвоfјача SIEMENS

Опис сваке партије Јавна набавка није обликована по партијама

Циљ поступка 3акључење Уговора о јавној набавци

Контакт
Новак Максимовиfi, e-mai1: novak.maksimovic(a~eps.rs

Горан Тадиfi, е-mai1: qoran.tadicCШeps.rs
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и Ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке:

Интервенције и одржавање електричних заштита агрегата произвођача SIEMENS.

Назив из општег речника набавке:

Услуге поправке и одржавања електричних уређаја, апарата и припадајуТiе опреме.

Ознака из општег речника набавке: 50532000.

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3.
Конкурсне документације) и Образцу број 2. - Образац структуре цена.

Страна 4 од 73



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

Конкурсна документација Јн/2100/0148/2019

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
(Врста; техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга, техничка документација и планови,
начин спровоFјења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења
услуга, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

3.1 Врста и обим услуга

На три рввитализована агрегата у ХЕ „Зворник" уграFјени су микроrгроцесорски заштитни уређаји. За
сваки агрегата, систем заштита изведен је као редудантан систем, а имплементирани cy „SIPROTEC
4" заштитни уреТјаји компаније „SIEMENS", и то:

1. 7UT613 — заштита блока генератор — блок трансформатор,
2. 7UM622 — основна и резервна заштита генератора,
З. 7SD522 — основна заштита 110kV далековода, реализована на оба краја вода, и
4. 7SJ621 — резервна заштита 110kV далековода, реализована на оба краја вода.

Предмет јавне набавке је пружање услуга на програмској подршци и одржавању (сервисирању)
опреме система микпропроцесорских заштита.
Одржавање подразумева пружање свих услуга намењених дијагностиковању и отклањању кварова
на електронским компонентама и софтверу, надоградњу софтвера (по потреби), проверу
комуникационих модула, замену неисправних модула у заштитама (по потреби) и очувању
функционалности система заштита агрегата и далековода у ХЕ „Зворник".
Квар може бити отклоњен интервенцијом или у ХЕ „3ворник" или у овлашFiеном сервису.
У Обрасцу број 2— Образац структуре цена, дате су оквирне количине захтеваних услуга.
Укупна понуFјена цена за оквирне количине услуга служиfiе искључиво за упореРјивање понуда.
Уговор се закључује на износ планираних средотава за ову набавку, а реализација се врши по
јединичним ценама услуга из изабране понуде.

3.2 Рок пружања услуга

Изабрани понуfјач је обавезан да пружање услуга започне у року од 7 дана од дана ступања уговора
на снаry и да исте изврши у року који не може бити дужи од 12 месеци од дана ступања Уговора на
снаry, односно, до утрошка планираних средстава за предметну јавну набавку.

Пружалац услуга је дужан да на захтев Корисника услуга, који fie добити писаним путем на
одговарајуfiи е-маил, пружање услуга изврши у року од 5 календарских дана од дана пријема е-
маила.

Пружалац услуга је дужан да обезбеди расположивост опреме и људства за хитне интервенције у
року од 24 сата од пријема писменог позива на е-маил Корисника услуга.

3.3 Место пружања услуга

Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд,
Огранак "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта

ХЕ „Зворник", Краља Петра 1 број 40., 15318 Мали Зворник

или у просторијама понуfјача

3.4 Квалитативни и квантитативни пријем
ПонуFјач се обавезује да услугу из предмета јавне набавке изврши у свему под условима из
конкурсне документације и прихваflене понуде.
Квантитативни и квалитативни пријем услуге врши се приликом пружања услуге у присуству
овлашћених представника за праћење уговора.
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У случају да се приликом пријема услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету,
Наручилац је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Понуfјачу у року од
7 дана.
Понуђач се обавезује да недостатке установљене од стране Наручиоца приликом квантитативног и
квалитативног пријема отклони у року од 7 дана од момента пријема рекламације о свом трошку.

Ако је услуга коју је ПонуFјач пружио Наручиоцу неадекватна, односно не одговара неком од
елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваfiеној понуди, ПонуFјач одговара по свим
законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе.

3.5 Гарантни рок
Гаранти период за извршене услуге износи минимум 12 месеци од квалитативног и квантитативног
пријема услуге.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУF6ЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Редни
брОј

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

1•

УслОв:
да је понуТјач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајуfiи
реrистар
! Оказ:

• за правн0 лице: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног Привредног суда;

• за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из одговарајуFiег регистра.

НапОмена:

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

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

2.

УслОв:
да понуђач и његов законски заступник није осуТјиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре
Ј Оказ:
за правно лице:

1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА — уверење из казнене евиденције надлежне
пОлицијске управе Министарства унутрашњих пОслОва — захтев за издавање овог
уверења може се поднети према месту рОfјења или према месту пребивалишта.

2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела организованог криминала — Уверење посебног
одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
понуFјач (hравно лице) није осуТјиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у
Београду објављено је обавештење http://www.bq.vi.sud.rs/1t/articles/o-visem-
sudu/obavestenie-ke-za-pravna-1ica. html

3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела против привреде, против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре — Уверење
Основног суда (које Обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела
која су у надлежности редОвнОг кривичнОг одељења Вишег суда) на чијем
подручју је седиште домаfiег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којом се потврFјује да понуfјач (правно лице) није
осуТјиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
ПОсебна напОмена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег
суда на чијем подручју је седиште домаТiег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврi7ује да понуТјач
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(правно лице) није осуfјиван за кривична дела против привреде и кривично дело
примања мита.

за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне
пОлицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог
уверења може се поднети према месту р0ђења или према месту пребивалишта.

Напомена:

■ У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за
правно лице и за законског заступника;

■ У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за
сваког од њих;

■ У случају да понуду подноси група понуfјача, ове доказе доставити за сваког члана
групе понуТјача;

■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за
сваког подизвођача.

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3.

Услов:
да је понуFјач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
! оказ:
за правно лице, предузетнике и физичка лица:

1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и

2. Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине)
према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно
према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода

Напомена:

■ Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се
докази за одреFјене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних
органа/организација/установа понуFјач је дужан да уз потврду локалне управе јавних
прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа;

■ Уколико је понуfјач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа,
потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у
поступку приватизације;

■ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког
учесника из групе;

■ У случају да понуFјач подноси понуду са подизвоi7ачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвоТјача доставити за сваког од њих).

Ови докази не моry бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4.

Услов:
да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важеflих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
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! оказ:
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. 3ЈН (Образац бр. 4)

НапОмена:
■ Изјава мора да буде потписана од стране овалшflеног лица за заступање понуFјача;
■ Уколико понуду подноси група понуТјача Изјава мора бити достављена за сваког члана

групе понуТјача: -Изјава мора бити потписана од стране овлашfiеноrлица за заступање
понуТјача из групе понуТјача; .

■ У случају да понуТјач подноси понуду са подизвоFјачем, Изјава се доставља за
понуFјача и сваког.подизвоFјача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од
стране овлашТiеног лица за заступање понуђача/подизвоfјача.

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

5.

Технички капацитет:
Услов:

1. ПонуFјач мора да поседује важеfiе овлашFiење произвоFјача заштите за пружање
услуга на опреми која је предмет јавне набавке, тј. пружање услуга на програмској
подршци и одржавању (сервисирању) опреме система микпропроцесорских заштита,
пружање свих услуга намењених дијагностиковању и отклањању кварова на
електронским компонентама и софтверу, надоградњу софтвера (по потреби),
проверу комуникационих модула, замену неисправних модула у заштитама (по
потреби) и очувању функционалности система заштита агрегата и далековода у ХЕ
„Зворник".

Доказ:

1. Фотокопија Уговора, Потврде, Овлашfiења или Сертификата за пружање наведених
услуга издатим од стране произвоFјача.

g.

•

Кадровски капацитет
Услов:

Понуfјач располаже довољним кадровским капацитетом ако има запослених, односно
ако има радно ангажоване наведене извршиоце (по основу другог облика ангажовања
ван радног односа, предвиFјеног члановима 197-202. Закона о раду), и то најмање:

1. 2 извршилаца, минимум ВСС — електро струке. Сваки од њих са најмање следеfiим
сертификатима издатим од стране тренинг центра произвођача предметних заштита:

- Рад са програмом D1GS14 Basic,
- Siprotec 4— тренинг за заштиту машина/мотора 7UM.

Доказ:
1. Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача о довољном кадровском

капацитету Образац бр. 5;
2. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног

Фонда ПИО (образац М(или МЗА), којом се потврfјује да су запослени извршиоци,
наведени у Обрасцу бр. 5 запослени код понуТјача - за лица у радном односу;

З. Фотокопија важеflег уговора о ангажовању - за лица ангажована ван радног односа;
4. Фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми;
5. Фотокопије сертификата издатог од стране тренинг центра произвоFјача;

Страна 9 од 73



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

конкурсна документација ЈН/2100/0148/201.9

Понуда помуFјача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из овог обрасца,
биТiе одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвоFјач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што
доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана
76. Закона, понуFјач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвоfјача.

2. Сваки понуТјач из групе понуТјача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом
одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно,
на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

З. докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуfјача, чија је понуда
на. основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуТјач у остављеном, примереном року који не може бити краТiи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац Fie његову понуду одбити као
неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова за yчewFie у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може
одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одреFјен Законом или Конкурсном
документацијом, ако је понуFјач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци
јавно доступни. У том случају понуТјач може, да у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да
наведе да је уписан у Регистар понуFјача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и
фотокопију Решења о упису понуFјача у Регистар понуТјача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуТјач није дужан да доставља следеflе доказе који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1) извод из регистра надлежног органа - извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs
2) докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона - регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се ypefjyje електронски
документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима
понуТјач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што
она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач
има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајуfiи доказ за то, пружалац услуга fle дозволити
понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуТјач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношТiу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе

9. ПонуFјач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у
било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести Наручиоца и да је
документује на прописани начин.
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде fie се извршити применом критеријума Најнижа пОнуFјена цена.

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа пОнуТјена цена, заснива се на понуFјеној цени као
једином критеријуму.

У случају примене критеријума најниже понуfјене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаfiег и
страног понуfјача који пружају услуге,. Наручилац мора изабрати понуду домаfiег понуfјача под
условом да његова понуТјена цена није вefia од 5% у односу на најнижу понуТјену цену страног
понуi7ача.

У понуђену цену страног понуТјача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаfiи понуFјач је правно лице резидент у смислу закона којим се уреТјује порез на добит правних
лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на.доходак граТјана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуfјача се сматра домаfiим понуFјачем ако је сваки члан
групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се ypefjyje порез на добит правних лица,
односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из
члана 86. става 6. 3ЈН).

Ако је поднета понуда са подизвоТјачем, понуђач се сматра домаТiим понуFјачем, ако је понуFјач и
његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уреТјује порез на добит правних
лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се ypeFjyje порез на доходак граfјана
(лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаfiе понуFјаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима
учествују понуi7ачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи
(ЦЕФТА 2006) примењиваfiе се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаТiе понуFјаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима
учествују понуFјачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању измеТју
Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге
стране, примењиваfiе се сходно одредбама тог Споразума.

5.1. Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуFјену цену, најповољнија понуда 6иFie изабрана
путем жреба.

•Извлачење путем жреба Наручилац fie извршити јавно, у присуству понуТјача који имају исту најнижу
понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац Tie исписати називе
понуFјача, те папире ставити у кутију, одакле Tie председник Комисије извуfiи само један папир.
Понуfјачу чији назив буде на извученом папиру биfiе додељен уговор о јавној набавци.

Наручилац fie сачинити записник о спроведеном поступку јавног жреба и исти Fie доставити свим
ПонуТјачима који су учествовали у поступку.
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6. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о
захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак
избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуfјач мора да испуњава све услове одреFјене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту:
Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са
конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна (Правилник о допуни
правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова Сл.гласник РС бр. 41/2019).

6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиfiе поступак јавне набавке
на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Део понуде који се тиче техничких карактеристика (уколико су ови докази захтевани техничком
спецификацијом) може бити достављен на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене
понуда утврди да је документа на енглеском/или неком другом страном језику језику потребно
превести на српски језик; Наручилац Fie позвати понуFјача да у одреfјеном року изврши превод тог
дела понуде.

6.2 Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што ПонуFјач уписује тражене податке у обрасце који су .
саставни део конкурсне документације и оверава је потписом законског заступника, другог
заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашFiеног од стране законског
заступника уз доставу овлашfiења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који
представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину
(јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не моry накнадно
убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакој
страни на којој има текста, исписивањем "1 од н`, „2 од н" и тако све до „н од н", с тим да
представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштеfiени,
означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно
означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази,
који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

ПонуТјач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношnу утврдити да се први пут отвара, на адресу: Јавно
предузеfiе „Електропривреда Србије", Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта, ХЕ
„Зворник", Краља Петра 1 40, 15318 Мали Зворник, писарница - са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку Интервенције и одржавање електричних заштита агрегата произвођача SIEMENS број
ЈН/2100/0148/2019 - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуТјача, телефон и факс понуђача,
као и име и презиме овлашfiеног лица за контакт.
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У случају да понуду подноси група понуFјача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи
понуfјача и навести називе и адресу свих чланова групе понуFјача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате
у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуFјачи из групе понуfјача или група
понуТјача може да одреди једног понуfјача из групе који Tie потписивати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношflу морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуFјача.

У случају да се понуђачи определе да један понуfјач из групе потписује обрасце дате у конкурсној
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношfiу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе меТјусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно члану 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуfјач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и
попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис
особе или особа које су потписале образац понуде понуђача.

6.3 Обавезна садржина понуде

Gадржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из члана
75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиFјени чланом 77. Закона, који су наведени у конкурсној
документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на
начин предвиfјен следеfiим ставом ове тачке:
• Образац понуде
• Структура цене
• Образац трошкова припреме понуде, ако понуfјач захтева надокнаду трошкова у складу са

чланом 88. Закона
• Изјава о независној понуди
• Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
• Овлашfiење из тачке 6.2 Конкурсне документације
• Средства финансијског обезбеfјења
• Изјава понуFјача — кадровски капацитет
• Обрасци, изјаве и докази одреТјене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач

подноси понуду са подизвоТјачем или заједничку понуду подноси група понуfјача
• Потписан образац „Модел уговора" (пожељно је да буде попуњен)
• докази о испуњености услова из члана 75 и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком

4. конкурсне документације
• Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација
• Прилог о безбедности и здрављјr на раду
• Овлашfiење за потписника (ако не потписује заступник)
• Споразум о заједничком наступању (ако је Заједничка понуда)

Наручилац fie одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за
подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац fie одбити као неприхватљиву понуду понуFјача, за. коју се у поступку стручне оцене
понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

6.4 Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда
објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.
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Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одреFјеног у позиву, сматраfiе се
неблаговременом, а Наручилац tie по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити
неотворену понуFјачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке fie благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву
за подношење понуда у просторијама: Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије", Огранак "Дринско
— Лимске ХЕ" Бајина Башта, ХЕ „ЗвОрник" Краља Петра 140, 15318 Мали Зворник.

Представници понуfјача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка
поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашnење за учествовање у
овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом
и потписом законског заступника понуfјача или другог заступника уписаног у регистар надлежног
органа или лица овлашFiеног од стране законског заступника уз доставу овлашТiења у понуди.

Ако је у овлашfiењу наведено да је представник понуFјача овлашFiен само да присуствује отварању
понуда, тада као и остала треfiа лица која представљају јавност, присуствује отварању понуда, али
не учествује у поступку отварања понуда.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са
Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашflени представници
понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац fie у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда пошТом или
електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у
поступку отварања понуда.

6.5 Начин подношења понуде

Понуfјач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуfјач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвоFјачем.

Понуfјач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у.заједничкој понуди
или као подизвоFјач. У случају да понуFјач поступи супротно наведеном упутству свака понуда
понуFјача у којој се појављује биfiе одбијена.

ПонуТјач може бити члан само једне групе понуFјача која подноси заједничку понуду, односно
учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуFјач, у оквиру групе понуђача, поднео
две или више заједничких понуда, Наручилац ћe све такве понуде одбити.

ПонуТјач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвоfјач. У случају да
понуFјач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуi7ача у којој се појављује 6иfie
одбијена.

6.6 Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуfјач може да измени или допуни веfl поднету понуду писаним путем,
на адресу Корисника услуга, са назнаком „ИЗМЕНА — ДОПУНА - Понуде за јавну набавку --
Интервенције и Одржавање електричних заштита агрегата произвођача SIEMENS брОј
ЈН/2100/0148/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ".

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац fie приликом стручне оцене понуде
узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у веfi
достављеној понуди,измена или допуна односи.
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У року за подношење понуде понуFјач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу
Наручилац, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку Интервенције и одржавање
електричних заштита агрегата произвоfјача SIEMENS број ЈН/2100/0148/2019 - НЕ ОТВАРАТИ".

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду
нeFie отварати, веfi Tie је неотворену вратити понуfјачу.

Уколико понуfјач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда,
Наручилац Fie наплатити средство финансијског обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

6.7 Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

6.8 Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

6.9 Подношење понуде са подизвођачима

• Понуfјач је дужан да у понуди наведе да ли Tie извршење набавке делимично поверити подизвођачу.
Ако понуfјач у понуди наведе да fie делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је
да наведе:

• назив подизвођача, а уколико уговор измеFју Наручиоца и понуfјача буде закључен, тај
подизвоfјач fie бити наведен у уговору;

: • проценат укупне вредности набавке који fie поверити подизвоFјачу, а који не може бити веТiи од
50% као и део предметне набавке који Tie извршити преко подизвођача.

Понуi7ач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвоfјача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омоryfiи приступ код подизвоТјача ради
утврfјивања испуњености услова.

Обавеза понуТјача је да за подизвоТјача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешflе из члана 75. и 76. Закона и
Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуFјач, изузев образаца под пуном материјалном и
кривичном одговорношТiу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуfјач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац
fle реализовати средство обезбеfјења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора пружалац
услуга претрпео знатну штету.

Пружалац услуга може ангажовати као подизвоFјача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвоfјача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаfiања, ако то лице
испуњава све услове одреfјене за подизвоFјача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.
Наручилац може на захтев подизвоfјача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог
подизвоFјача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвоfјачу,
Наручилац Fie омоryfiити пружаоцу услуга да у року од 5 дана од дана добијања позива Наручиоца
приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (Пружалац
услуга) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвоFјача.
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У случају да више понуТјача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају
доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се меi7Yсобно и према Наручиоцу
обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. став
4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

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

• опис послова сваког од понуFјача из групе понуFјача у извршењу уговора.

Сваки понуТјач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана
75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешflе из члана 75. и 76. Закона и
Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом
76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних
конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуfјача обрасце под пуном материјалном и кривичном
одговорношfiу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуfјача у своје име. (Образац
Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

ПонуFјачи из групе понуFјача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

6.11 Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У Обрасцу број 2— Образац структуре цена, дате су оквирне-количине захтеваних услуга.

Укупна понуђена цена за оквирне количине услуга служиFiе искључиво за упореТјивање понуда.

Уговор се закључује на износ планираних• средстава за ову набавку а реализација се врши по
јединичним ценама услуга из изабране понуде.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату
вредност, сматраfiе се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуТјена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом
заокруживања бројева.

У случају рачунске грешке меродавна fie бити јединична цена.

Цене у понуди и обрасцима морају бити изражене у једној валути, при чему се мора навести у којој
валути је изражена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраfiе се неприхватљивом.

Понуfјена цена мора садржати све трошкове рада, уграђеног материјала и опреме, ангажовања
опреме и механизације, трошкови утовара опреме и материјала, транспорт, трошкове царине
уколико је из увоза, трошкове шпедиције, комплетно осигурање до места испоруке и након испоруке
до завршетка пружање услуга, издавања атеста, трошкови испуњења обавеза у гарантном периоду,
све евентуалне трошкове везане за испуњавање одредби Закона о безбедности и здрављу на раду
и Закона о заштити животне средине, као и трошкове за прибављање средстава финансијског
обезбеFјења и све остале зависне трошкове.

Ако понуfјена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац fle поступити у складу са чланом 92.
Закона.

6.12 Корекција цене

Након закључења уговора, Наручилац може дозволити промену уговорене цене изражене у
динарима само из објективних разлога. Објективан разлог због којег се може дозволити промена
цене је промена средњег курса динара у односу на EUR-o (према подацима Народне банке Србије)
на дан настанка промета у односу на курс динара на дан истека рока важења понуде.

Корекција цене Fie се применити само када промена курса буде веfiа од ± 5% и вршиfiе се искључиво
на основу писаног захтева понуFјача, односно писаног захтева корисника услуга.

У случају примене корекције цене понуfјач Tie издати рачун на основу уговорених јединичних цена, а
износ корекције цене fle исказати као корекцију рачуна у виду књижног задужења/одобрења.

6.13 Рок пружања услуга

Пружалац услуга је обавезан да пружање услуга изврши у року који не може бити дужи од 12 месеци
од дана ступања Уговора на снаry, односно, до утрошка планираних средстава за предметну јавну
набавку.

Пружалац услуга је дужан да на захтев Корисника услуга, који fie добити писаним путем на
одговарајуflи е-маил, пружање услуга изврши у року од 5 календарских дана од дана пријема е-
маила.

Пружалац услуга.је дужан да обезбеди расположивост опреме и људства за хитне интервенције у
року од 24 сата од пријема- писменог позива на е-маил Корисника услуга.

6.14 Гарантни рок

Гаранти период за извршене услуге износи минимум 12 месеци од дана сачињавања, потписивања
и верификовања Записника о квалитативном пријему услуга (без примедби).

За све уочене недостатке — скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и
квантитативног пријема Услуге веfi су се испољиле током употребе у гарантном року, Корисник
услуге fie рекламацију о недостацима доставити Пружаоцу услуге одмах а најкасније у року од 7
(словима: седам) календарских дана по утврТјивању недостатка.

Пружалац услуге се обавезује да најкасније у року од 15 (словима: петнаест) календарских дана од
дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке о свом трошку.

6.15 Начин и услови плаfiања

Корисник услуга се обавезује да Пружаоцу услуга плати за сваку извршену ycnyry динарском
дознаком, на основу рачуна који Пружалац услуге доставља и то у законском року од 45 дана од дана
пријема исправног рачуна на писарници Корисника услуга.
Рачун мора бити достављен на адресу наручиоца: Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије",
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, ХЕ „Зворник", Краља Петра 1 40, 15318 Nianu
Зворник, ПИБ 103920327, са обавезним прилозима - Записника о пруженим услугама (без
примедби), са читко написаним именом и презименом и потписом овлашFiеног лица Корисника
услуга).
У испостављеном рачуну, Пружалац услуга је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из
конкурсне документације и прихваFiене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не
одговарају наведеним тачним називима, fie се сматрати неисправним. Уколико, због коришFiења
различитих шифрарника и софтверских решења није мoryfie у самом рачуну навести горе наведени
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тачан назив, Пружалац услуга је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом
назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваFiене понуде.

У случају примене корекције цене понуђач fle издати рачун на основу уговорених јединичних цена, а
за вредност корекције цене на рачуну fie исказати као корекцију рачуна књижно задужење/одобрење,
или fie уз рачун за корекцију цене доставити књижно задужење/одобрење.

Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, . 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.

У рачуну/привременој ситуацији, за извршене услуга, навести ознаку делатности прописане
Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства, а према изменама и
допунама Закона о ПДВ (;,Службени гласник РС" бр. 83/15) са применом од 15.10.2015.године.

6.16 Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (словима:деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краfiи рок важења понуде, понуда fie бити одбијена, као неприхватљива.

6.17 Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеfјења (у даљем тексу СФО)
којим понуFјачи обезбеТјују испуњење својих обавеза у отвореном поступку јавне набавке
(достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се по закључењу
уговора или по извршењу).
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеfјења падају на терет понуfјача, а и исти моry бити
наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.
Члан групе понуfјача може бити налогодавац СФО.

СФО морају да буду у валути у којој је и понуда.
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност СФО
мора се продужити.

6.17.1 СФО за озбиљност понуде

Рок важења СФО за озбиљност понуде мора да буде минимум 30 календарских дана дужи од рока
важења понуде (опција понуде).

Износ СФО за озбиљност понуде је 1 0% вредности понуде без ПДв.

Основи за наплату СФО за озбиљност понуде су:

• уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
• уколико понуТјач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
• уколико понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно СФО за добро извршење

посла/noвpaFiaj аванса у складу са захтевима из конкурсне документације.

6.17.2 СФО за добро извршење посла

Рок важења СФО за добро извршење посла мора да буде минимум 30 календарских дана дужи од
рока важења уговора/рока одреi7еног за коначно извршење посла.

Износ СФО за добро извршење посла је 1 0% од вредности уговора без ПДВ.

Основ за наплату СФО за добро извршење посла је: случај да друга уговорна страна не испуни било
коју уговорну обавезу.
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6.17.3 СФО за отклањање недостатака у гарантном року

Рок важења СФО за отклањање недостатака у гарантном року мора да буде 30 календарских дана
дужи од гарантног рока.

Износ СФО за за отклањање недостатака у гарантном року је 5% од вредности Уговора без ПДВ-а.

Основи за наплату СФО за отклањање недостатака у гарантном року је:

• случај да друга уговорна страна не отклони недостатке у гарантном року.

Понуђач је дужан да достави следеfiа средства финансијског обезбеђења:

У понуди:,

Меницу за озбиљност понуде

ПонуFјач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

1. Бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и
наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашfiеног лица;

2. Менично писмо — овлашfiење којим понуђач овлашfiује корисника услуга да може наплатити
меницу на износ од 1 0% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана
дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашfiења, које мора бити издато на
основу Закона о меници.

3. Овлашfiење којим законски заступник овлашfiује лица за потписивање менице и меничног
овлашfiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашflење не потписује законски
заступник понуfјача;

4. Фотокопију важеТiег Картона депонованих потписа овлашFiених лица за располагање новчаним
средствима понуFјача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и
меничног овлашflења;

5. Фотокопију ОП обрасца.

б. 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)

У случају да изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења
опције понуде, повуче или измени :понуду, не потпише Уговор када је његова понуда изабрана
као најповољнија или не достави СФО које је захтевано уговором, Наручилац има право да изврши
наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.

Меница fie бити враFiена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу средства
финансијског обезбеfјења која су захтевана у закљученом уговору.

Меница fie бити враfiена понуfјачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са
понуFјачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеFјења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне
документације понуда Fie бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

У року од 10 дана од закљУчења Уговора

Меницу за добро извршење посла
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ПОнуFјач је обавезан да Наручиоцу достави:

1. Бланко сОпствену меницу за дОбро извршење посла која је неопозива, без права протеста и
наплатива на први пОзив, потписана и оверена службеним печатом од стране ОвлашFiенОг лица;

2. Менично писм0 — ОвлашFiење којим понуFјач oвnawfiyje корисника услуга да мОже наплатити
меницу на изнОс од 10°/о од вреднОсти уговора (без ПДВ-а) са роком важења минималн0 30
(тридесет) дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења
уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашТiења;

3. ОвлашFiење којим законски заступник Овлашћује лица за потписивање менице и меничног
ОвлашТiења за конкретан посао, у случају да меницу и меничн0 овлашFiење не поТписује законски
заступник понуђача;

4. Фотокопију важеfiег КартОна депОнОваних потписа овлашflених лица за располагање новчаним
средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и
меничног овлашfiења;

5. Фотокопију ОП обрасца;

б. 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).

Меница може бити наплаТiена у случају да изабрани пОнуfјач не буде извршавао своје уговОрне
Обавезе у роковима и на начин предвиFјен уговором.

По потписивању Записника 0 квалитативно-квантитативнОм пријему

Меницу као гаранција за Отклањање недОстатака у гарантнОм рОку

Понуђач је Обавезан да Наручиоцу у тренутку примОпредаје предмета уговора / пОследње транше
или 5 дана пре истека средства финансијског обезбеFјења за добро извршење посла, достави:

1. Бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без
права прОтеста и наплатива на први позив, пОтписана и оверена службеним печатОм од стране
Овлашfiеног лица;

2. Менично писмо — овлашfiење којим пОнуђач OвnawFiyje корисника услуга да мОже наплатити
меницу на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30
(тридесет) дана дужим од гарантнОг рока, с тим да евентуални продужетак рока завршетка посла
има за пОследицу и продужење рока важења менице и меничног овлашfiења;

3. ОвлашFiење којим законски заступник Овлашflује лица за потписивање менице и меничног
ОвлашFiења за конкретан посао, у случају да меницу и меничн0 Овлашfiење не потписује законски
заступник понуђача;

4. Фотокопију важеТiег Картона депонОваних пОтписа овлашТiених лица за располагање нОвчаним
средствима пОнуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и
меничног овлашflења;

5. Фотокопију ОП обрасца;

б. 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)
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Меница може бити наплаFiена у случају да изабрани понуfјач не отклони недоататке у гарантном
року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Наручилац има право
да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеfјења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и
гласи на Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије" Београд - Огранак' ;qринско — Лимске ХЕ" Бајина
Башта, ХЕ „Зворник", Краља Петра 1 40, 15318 Мали Зворник.

Средство финансијског обезбеFјења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеfiе
„Електропривреда Србије":Београд - Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта - ХЕ „Зворник",
Краља Петра 140, 15318 Мали Зворник и доставља се лично или поштом на адресу:

Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,

ХЕ „Зворник", Краља Петра 140, 15318 Мали Зворник

са назнаком: Средство финансијског обезбеТјења за ЈН број ЈН/2100/048/2019

Средство финансијског обезбеfјења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеfiе
„Електропривреда Србије", Огранак "Дринско — Лимске. ХЕ" Бајина Башта, ХЕ „Зворник" Краља
Петра 140, 15318 Мали Зворник и доставља се лично или поштом на адресу:

Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије",
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,

ХЕ „Зворник" Краља-Петра 140, 15318 Мали Зворник

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла за ЈН број
Ј Н/2100/048/2019

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року гласи на Јавно
предузеТiе „Електропривреда Србије", Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, ХЕ „Зворник"
Краља Петра 1 40, 15318 Мали Зворник и доставља се приликом примопредаје предмета уговора
или поштом на адресу корисника уговора са назнаком:

Средство финансијског обезбеТјења за отклањање недостатака у гарантном року за ЈН број
Ј Н/2100/048/2019

6.18 Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуFјач оправдано означи као поверљиве биТiе коришfiени само у току поступка јавне
набавке у складу са позивом и неnе бити доступни ником изван круга лица која су укључена у
поступак јавне набавке. Ови подаци нeFie бити објављени приликом отварања понуда и у наставку
•поступка. •

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.

Као поверљива, понуFјач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни
један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословме податке који су
прописима одреFјени као поверљиви.

Наручилац Tie као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима
• имају исписано „ПОВЕРГ6ИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.
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Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац fle
позвати понуFјача да. уклони ознаку поверљивости. Понуђач Tie то учинити тако што Fie његов
представник изнад ознаке поверљивостиi написати „ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуТјач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац Fie
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуТјача, штитеfiи њихове техничке и
пословне тајне у смислу закона којим се уреТјује заштита пословне тајне.

Hefie се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену (елемената) критеријума и рангирање понуде.

6.19 Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других
прописа

ПонуFјач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе
из важеfiих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац
broj 4 из конкурсне документације).

6.20 Накнада за коришТiење патената

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

6.21 Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља услуге која не загаТјују, односно који минимално утичу на животну
средину, односно који обезбеi7Y1Y адекватно смањење потрошње енергије — енергетску ефикасност.

6.22 Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилмости у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока
за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШF6EF6A — позив за јавну
набавку б.рој ЈН/2100/048/2019" или електронским путем на e-mail адресе: qoran.tadicCШeps.cs, и
novak.maksimovic(a~eps.rs, радним данима (понедељак — петак) у времену од 08 до 14 часова. Захтев
за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана 6иfie
евидентиран као примљен првог следеFiег радног дана.

Наручилац fle у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поетупка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуТјача путем
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када
је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако Наручилац у року предвиFјеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.

Страна 22 од 73



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

конкурсна документација Јн/2100/014812019

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење
о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиFјен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац Tie поступати у складу са 13. начелним
ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3.
Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кJH.qov.rs).

6.23 ТрОшкОви понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуFјач и не може тражити од Наручиоца
накнаду трошкова.

ПонуFјач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде
тако што попуњава, потписује и ове,рава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израFјени у складу са
техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеТјења, под
условом да је понуfјач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

6.24 додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ћe му помоfiи при прегледу,
вредновању и упореFјивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвоТјача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац fle понуFјачу оставити примерени рок
да поступи по позиву Наручилац, односно да омогуflи FЭаручиоцу конТролу (увид) код понуfјача, као
и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуFјача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике измеfју јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуFјач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац Tie његову понуду одбити као
неприхватљиву.

6.25 Разлози за одбијање пОнуде

Понуда fie бити одбијена ако:

• је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
• ако се понуFјач не сагласи са исправком рачунских грешака;
• ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

• Понуfјач не докаже да испуњава обавезне услове за yчewFie;
• понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
• понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
• је понуi7ени рок важења понуде краfiи од прописаног;
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+ понуда садржи друге недостатке због којих.није могуfiе утврдити стварну садржину понуде или
није могуfiе упоредити је са,другим понудама

Наручилац ћe донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

6.26 РОк за дОнОшење Одлуке 0 додели уговора / обустави

Наручилац. fie _одлуку о додели уговора/обустави поступка .донети у року од максимално 25
(двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као
што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок
може бити 40 дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац fle објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници у року од 3(три) дана од дана доношења.

6.27 Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуfјач у претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

• поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона;
• учинио повреду конiсуренције;
• доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о

јавној набавци, након што му је уговор додељен;
• одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврТјује да понуfјач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за -подношење
понуда.

доказ наведеног може бити:

• правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
• исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или

испуњења уговорних обавеза;
• исправа о наплаfiеној уговорној казни;
• рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
• изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под

условима предвиђеним законом којим се ypeFjyjy облигациони односи;
• доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди

као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
• други одговарајуТiи доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет
јавне набавке истоврсан.

Наручилац ћe поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуFјача уколико
утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

6.28 Увид у дОкументацију

ПонуFјач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после
доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети
писмени захтев Наручиоцу.

Страна 24 од 73



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

Конкурсна документација ЈН1210010148/2019

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогуFiи увид у документацију. и копирање документације из
поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз
обавезу да заштити податке у складу са члана 14. Закона.

6.29 Заштита права понуТјача
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о
садржини потпуног захтеsа за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач.1) — 7) Закона, као
и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1) — 3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана
151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз
захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао
потпуним.
Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: Јавно предузеfiе
„Електропривреда Србије" Београд - Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта - ХЕ „Зворник",
Краља Петра 1 40, 15318 Nianu Зворник, са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН услуга
Интервенције и одржавање • електричних заштита агрегата произвођача SIEMENS број
ЈН/2100/0148/2019, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail адресе:
goran.tadic@eps.rs, и novak.maksimovic@ерs.гs.,радним данима (понедељак-петак) од 08,00 до 14,00
часова.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
Наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраFiе се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца
најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања
и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилмости, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручиоца предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраfiе се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева
за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу
са одредбама члана 150. ЗЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту
права.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту
права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да
зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став
1. тач. 1) — 7) ЗЈН:
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2) назив и адресу Наручиоца
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују
6) потврду о уплати таксе из члана 156. 3JW
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7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе Наручилац ne такав
захтев одбацити закључком.
Закључак Наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од
дана доношења.
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка
поднети жалбу Републичкој комисији; док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1) - 3) ЗЈН:
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна:
840-30678845-06, шифра плаflања 153 или 253, позив на број ЈН210001482019, сврха: 33П, Јавно
предузеFiе „Електропривреда Србије" Београд - Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта - ХЕ
„Зворник", Краља Петра 1 40, 15318 Nlanu Зворник ЈН услуга број ЈН/2100/0148/2019, прималац
уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од: 120.000,00 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на
писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на
писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли Tie свака
странка сносити своје трошкове или fie трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за
заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова мoryfie је тражити до доношења одлуке Наручиоца, односно Републичке комисије
о поднетом захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту
права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС`, број 124/12, 14/15 и 68/15) је
прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, измеfју осталог, и потврду о уплати таксе из
члана 156. 3ЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одреFјени рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиflе се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеfiе елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога. *Републичка комисија може да изврши увид у одговарајуfiи извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија — Управе за трезор и
на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. 3ЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру nnafiaњa: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за

заштиту права;
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(7) сврха: ЗЗП; назив корисника услуга; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена

уплата таксе;
(10) потпис овлашFiеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашFiеног лица и печаТом банке или поште,
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају
отворен рачун у оквиру припадајуТiег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за
трезор (корисници буветских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осиryрање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке ,и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим.
прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату
моry се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
http://www. kJ H.qov. rs/ci/uputstvo-о-uplati-repubІicke-administrativne-takse. html и
http://www.kJH.qov. rs/download/Taksa-popunieni-nalozi-ci: pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни
рачун Министарства финансија — Управе за трезор
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17
Србија
SW1FT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија
Управа за трезор
ул. Поп Лукина бр. 7-9
11000 Београд
1BAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеТiе информације о плаfiању -
„детаљи плаfiања" (F1ELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

— број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и
назив корисника услуга у поступку јавне набавке.

У прилоry су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT 1NSTRUCTIONS
SW1FT MESSAGE МТ10З — EUR
F1ELD 32А: VALUE DATE — EUR- AMOUNT
F1ELD 50К: ORDERING CUSTOMER
F1ELD 50К: ORDERING CUSTOMER
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FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA — NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

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

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
SWIFT MESSAGE MT103 — USD
FIELD 32A: - VALUE DATE — USD- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

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

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

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

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

/R535908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

6.30 3a10by4IiaaH:ie ii cTynalbe Ha cHary yroaopa

Hapyt-mnaLA he iqoc-raBu1n4 yroBop o jaBHoj Ha6aBL4vi noHynaLly Kojem je gogarbeH yroBop y POKY OR 8 (ocam)
gaHa og npo-reKa poKa 3a nogHoweEbe 3ax-reBa 3a 3aw-rI4-ry npaBa.

FloHynay Kojem 6yge gogarbeH yroBop, o6aBe3aH je a npvinviKom 3aKrbyLieHDa yroBopa, a HajKacHvije y
poKy OR 10 gaHa OR gaHa 3aKrbyLieFba yroBopa goc-raBy conc-rBeHy 6naHKo meHniy 3a go6po m3Bpwei-be
nocna ca npaTehom goKymeH-raLkom.

AKO noHyrjaLi Kojem je gogarbeH yroBop ogowje ga no-rnme yroBop virm yroBop He noi-nvlineLI gocTaBm y
poKy OR 10 aHa, Hapyymnam mowe 3aKrbyLiwrm ca npBmm cnegehm HajnoBorbHinjwm noHyriagem.

YKonmKo y poKy 3a nortHoweFbe noHyga npvic-rvirHe camo jegHa noHygaLI Ta noHyga 6yge npmxBa-r.rbma,
HapyLmnaq he cxogHo LinaHy 112. ci-aB 2. -raLiKa 5) 3JH-a 3aKrbyt-wifin yroBop ca noHyrjaLtem npe vic-reKa
poKa 3a noigHowei-be 3ax-reBa 3a 3aurn4Ty npaBa.

6.31 PlameHe TOKOM Tpajalba yroaopa

Hapyymnau, mowe HaKOH 3aKrbyt-leHaa yroBopa o jaBHoj Ha6aBLIvi 6e3 cnpoBoneFba noc-rynKa jaBHe Ha6aBKe
noBeha-rm o6mm npegme-ra Ha6aBKe go nvimm-ra nponvicaHor LinaHom 115. cTaB 1. 3aKoHa o jaBHmm
Ha6aBKama.
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Наручилац може повеFiати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за максимално
до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеFјена финансијска средства, у следеfiим
случајевима:

- у случају непредвиТјених околности приликом реализације Уговора, за које се није могло знати
приликом планирања набавке.

- у случају да приликом реализације уговора наступе објективне околности због којих је потребно
извршити додатне или непредвиђене услуге које су неопходне да би се реализовао предмет
набавке.

Након закључења уговора о јавној набавци' Наручилац може да дозволи промену цене и других
битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одреfјени у
конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима,као
што су: виша сила, измена важеfiих законских прописа, мере државних органа и измењене околности
на тржишту настале услед више силе.
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7 ОБРАСЦИ

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна (Правилник о допуни
правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова Сл.гласник РС бр. 41/2019).
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ОБРАЗАЦ број 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број   од   за отворени поступак јавне набавке услуга -
Интервенције и одржавање електричних заштита агрегата пр0извођача SIEMENS број
Ј н/2100/0148/2019

1) општи поддци о понvЂАчу

назив понуТјача:

Адреса понуfјача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број (ПИБ):
Врста правног лица: микро, мало,
средње, велико, физичко лице

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-mail):

телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашfiено за потписивање
уговора

2) понvдv подноси:

А)сдмостдлно
Б) сд подизвоЂАчЕм

в) КАо зАЈЕдничКУ понvдv

напОмена:
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси
са подизвоFјачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси
група понуFјача
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3) поддци о подизвоЋдчу

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:
Порески идентификациони број
(пиБ):
Врста правног лица: микро, мало,
средње, велико, физичко лице
Име особе за контакг:

Проценат укупне вредности набавке
који he извршити подизвоТјач:
Део предмета набавке који Tie
извршити подизвоFјач:

2) Назив подизвоFјача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који fie извршити подизвоFјач:
Део предмета набавке који fie
извршити подизвоfјач:

НапОмена:

Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвоТјачем, а уколико има веFiи број подизвоFјача од места предвиFјених у табели, потребно је да
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) поддци о члднv rPvnE понУЋдчд

1) Назив члана групе понуТјача:

Адреса:

Матични број:
Порески идентификациони број
(пиБ):
Врста правног лица: микро, мало,
средње, велико, физичко лице
Име особе за контакт:

2) Назив члана групе понуfјача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив члана групе понуђача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има веFiи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуFјача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) цЕнА и кОМЕFциЈАлни Услови понУДЕ

ЦЕНА

ПРЕДМЕТ И БРОЈ нАБАВКЕ УКУПНА цЕНА динара без ПДВ-а

Интервенције и одржавање електричних заштита
агрегата произвоfјача SIEMENS број

Ј н/2100/0148/2019

кОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ кОРИСНИКА УСЛУГА ПОнУДА ПОНУЋАЧА

РОк И нАЧИн ПЛАЋАF6А:

У законском року до 45 дана од пријема исправног
рачуна и потписивања Записника о квантитативном и
квалитативном пријему услуга

Сагласан за захтевом корисника услуга
ДА / НЕ (заокружити)

РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА:

Пружалац услуга је обавезан да пружање услуга
изврши у року који не може бити дужи од 12 месеци
од дана ступања Уговора на снаry, односно, до
утрошка планираних средстава за предметну јавну
набавку.

Пружалац услуга је дужан да на захтев корисника
услуга, који Fie добити писаним путем на одговарајуFiи
е-маил, пружање услуга изврши у року од 5
календарских дана од дана пријема е-маила.

Пружалац услуга је дужан да обезбеди
расположивост опреме и људства за хитне
интервенције у року од 24 сата од пријема писменог
позива на е-маил Корисника услуга.

Сагласан за захтевом корисника услуга
ДА / НЕ (заокружити)

ГАРАНТНИ РОК:

Најмање месеца/и од дана обостраног
месеца/и од дана обостраног

потписивања Записника о пруженим
услугама потписаног од стране
овлашfiених представника Уговорних
страна, без примедби.

потписивања Записника о пруженим услугама
потписаног од стране овлашfiених представника
Уговорних страна, без примедби.

NIECTO ПРУЖАF6А УСЛУГА:

ЈП ЕПС
Огранак "Дринско — Лимске хидроелектране"

ХЕ "Зворник"
Мали Зворник, краља Петра 1 број 40

или
или у просторијама понуђача

Сагласан за захтевом корисника услуга
ДА / НЕ (заокружити)
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Конкурсна документација Јн/2100/0148/2019

РОК BAЖEFbA ПОНУДЕ:

не може бити краflи од 90 дана од дана отварања
понуда

дана од.дана отварања понуда

ПонуТјач је обвезник пдаfiања ПДВ-а - ДА / НЕ- -(заокружити)

Понуда понуђача који не прихвата услове Наручиоца за рок и начин nnaFiaњa, рок извршења,
гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраfiе се неприхватљивом.

Датум

М.П.

Напомене: 

ПонуТјач

- ПонуFјач је обавезан да у обрасцу понуде попуни односно заокружи све комерцијалне услове, у
супротном понуда fie бити одбијена као неприхватљива.

- Уколико понуfјани подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуТјача из
групе понуТјача који fie попунити и потписати образац понуде или да образац понуде потпишу сви
понуfјачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити веfiем броју потписника
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Интервенције и одржавање електричних заштита агрегата произвоТјача SIEMENS

број ЈН/2100/0148/2019

Табела 1.

ОБРАЗАЦ број 2.

Рберон,и В ге. рста услу ЈеМереца • 

• О6им 
(количина) 

Јединична
цена без ПДВ :.

' дин.. .

Укупна цена без
ПДв `
дин.

• 

 Укупан
износ ПДв .

дин.

Укупна цена са .:
ПДв
дин.

1 . : : 2 3. .. . : .: ..:: : 4 s : : : . б .(4х5) 7 8 (6+7) ,

1
Анагажовање инжењера на интервенцијама и
одржавању електричних заштита агрегата
произвоТјача SIEMENS.

број
часова
рада

75
•

Датум:
М.П.

ПонуFјач

Цене у понуди и обрасцу морају бити изражене у једној валути, при чему се мора навести у којој валути је изражена.

Понуда која је изражена у две валуте или није наведена.у којој валути је изражена, сматраflе се неприхватrbивом.

Понvћач мора у Обрасцv структуре цена, да достави понvду за свакv vcnvrv. 

У сУпротном некомплетна понvда биnе одбиiена као неодговарајуnа - неприхватљива. 

Напомена:

- Уколико група понуFјача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуТјач подноси понуду са подизвоТјачем овај образац потписује понуТјач.
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Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

ПонуFјач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следеfiи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДв за одговарајуfiу извршену услугу;
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за извршену услугу (помножити редове 4 и 5);
- у колону 7. уписати колико укупно износи ПДв (помножити ред 6 са одговарајуfiим процентом ПДВ);

у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што fle сабрати редове 6 и 7.

на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.
на место предвиfјено за потпис понуђач потписује образац структуре цене
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ОБРАЗАЦ број 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/2012, 1 4/1 5 и 68/15),
члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени
гласник РС», бр.86/15) понуfјач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношFiу потврТјује да је Понуду број:  , за

јавну набавку услуга у отвореном поступкујавне набавке Интервенције и одржавање електричних

заштита агрегата произвоFјача SIEMENS број ЈН/2100/0148/2019, Наручиоца Јавног предузеfiа

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

Краља Петра 1 40, 15318 Nlanu Зворник, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу

јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана . године, поднео независно, без

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознатје да Tie сходно члану 1 68.став 1 .тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени

гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

Датум: ПонуFјач/члан групе
М.П.

Напомена:
Уколико заједничку понуду подноси група понуFјача Изјава се доставља за сваког члана групе
понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашfiеног лица за заступање понуђача
из групе понуТјача и оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ број 4.

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

ИЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број:
  за јавну набавку услуга у дтвореном поступку јавне набавке Интервенције и
одржавање електричних заштита агрегата произвоТјача SIEMENS број ЈН/2100/0148/2019,
Наручиоца Јавног предузеfiа „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ"
Бајина Башта, ХЕ „Зворник", Краља Петра 1 40, 15318 Мали Зворник, поштовали обавезе које
произилазе из важеfiих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
Понуде.

Датум: Понуfјач/члан групе
М.П.

Напомена:

Уколико заједничку понуду подноси група понуfјача Изјава се доставља за сваког члана групе
понуFјача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашfiеноглица за заступање понуfјача
из групе понуТјача и оверена печатом.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвоТјачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког
подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од Стране овлашFiеног лица за
заступање понуfјача/подизвоFјача и оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ број 5

ИЗЈАВА ПОНУЋАЧА — КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик-РС", бр.124/12, 14/15 и.
68/15) ПонуТјач даје cneдeFiy

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношFiу изјављујем да располажемо кадровским
капацитетом захтеваним предметном јавном набавком Интервенције и одржавање електричних
заштита агрегата произвођача SIEMENS број ЈН/2100/0148/2019, односно да смо у могуflности да
ангажујемо (по основу радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног односа,
предвиfјеног члановима 197-202 Закона о раду) следеflа лица која Tie бити ангажована ради
извршења уговора:

Редни
број Захтевани кадровски капацитет Име и презиме

Врста и
степен
стручне
спреме

1
Дипломирани електро инжењер са
сертификатом за рад са програмима
D1GS14 Basic и Siprotec 4— тренинг за
заштиту машина/мотора 7UM

2
Дипломирани електро инжењер са
сертификатом за рад са програмима
D1GS14 Basic и Siprotec 4— тренинг за
заштиту машина/мотора 7UM

Датум:
М.П.

Напомена:

Понуђач:

Уколико група понуТјача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или више
чланова групе понуFјача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача
испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за
заступање понуТјача из групе понуђача и оверена печатом.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ брОј 6

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга

Интервенције и Одржавање електричних заштита агрегата пр0извођача SIEMENS
број ЈН/2100/0148/2019

На основу члана 88'. став 1. Закона о јавним ,набавкама („Службени гласник РС", бр.124/12, 1 4/1 5 и
68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
("Службени гласник РС" бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Укупни трошкови без ПДВ динара

ПДВ  динара

Укупни трошкови са ПДВ  динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико
пружалац услуга предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни корисника
услуга , сходно члану 88. став З. Закона о јавним набавкама (,;Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15
и 68/15).

Датум: ПонуТјач
М.П.

Напомена:

- Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуfјачи који су имали наведене
трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

- Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуfјач и не може тражити
од корисника услуга накнаду трошкова (чЛан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15)

- Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, Наручилац није дужан да му
надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац
посла.Уколико понуFјач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава
печатом понуFјач.
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ПРИЛОГ број 1

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним мабавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни
део заједничке понуде је споразум којим се понуFјачи из групе меfјусобно и. према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке Интервенције и одржавање електричних заштита агрегата
произвоТјача S1fMENS број-ЈН/2100/0148/2019, а који обавезно садржи податке-о :

ПОДАТАК О НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЋАЧА

1. Члану групе који Fie бити
носилац посла, односно који Tie
поднети понуду и који fle
заступати групу понуfјача пред
наручиоцем;

2. Опис послова сваког од
понуТјача из групе понуТјача у
извршењу уговора:

3. Друго:

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

м.п.
Датум:

Напомена:

У случају подношења .Заједничке понуде попунити, потписати, оверити и доставити овај Образац, а
ако не могу сви подаци да стану у овај Образац доставити потписан и оверен Споразум у складу са
Законом о јавним набавкама и овом Конурсном документацијом, а који обавезно садржи податке из
Обрасца (Прилог 1).
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ПРИЛОГ број 2

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 коришћења јединствених инструмената
платног промета

ДУЖН И к:  
(назив и седиште Понуђача)

мАтични 6FOJ дУЖникА (понуfјача):  
тЕкvт,и РАчvн дvжникр, (понуђача):  
пиБ дУЖникА (понуFјача):  

и здаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕF6Е ЗА кОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

Интервенције и одржавање електричних заштита агрегата произвођача SIEMENS
број ЈН/2100/0148/2019

кОРИСНИк - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска број 13.,
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта - ХЕ „Зворник", матични број 20053658, ПИБ
103920327, број текуFiег рачуна: 160-797-13 Banka lntesa

Предајемо вам бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права
протеста и наплатива на први позив.

Овлашfiујемо Повериоца, да предату меницу број  (уписати серијски број
менице) може попунити у износу 10% од вредности понуде без ПДВ, за озбиљност понуде, у
отвореном поступку јавне набавке услуга Интервенције и одржавање електричних заштита
агрегата произвођача SIEMENS број ЈН/2100/0148/2018, са роком важења минимално 30
(тридесест дана) дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења
понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашFiења за исти број
дана.

Истовремено Овлашfiујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 10 % 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 одговарајуТiе податке дужника — издаваоца менице —
назив, место и адресу) код банке, а у корист повериоца.

Овлашfiујемо банке код којих имамо рачуне за наплату — плаfiање изврше на терет свих наших
рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима
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конкурсна документација ЈН/2100/0148/2019
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашflења, на састављање приговора на задужење и

на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меницаје важеfiа и у случају да до%е до промене лица овлашfiеног 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

овлашflеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење 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. Уколико као понуђач у поступку јавне набавке након истека рока за подношење понуда
повучемо, изменимо или одустанемо од своје понуде у року њене важности (опције понуде)

2. Уколико као изабрани понуТјач не потпишемо уговор са наручиоцем у року дефинисаном
позивом за потписивање уговора или не обезбедимо или одбијемо да обезбедимо средство
финансијског обезбеFјења у року дефинисаном у конкурсној документацији.

Датум Понуђач

М.П.

Прилог:

• 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде
• фотокопију важеFiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање

новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан
издавања менице и меничног овлашfiења

• 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 овлашТiења НБС)

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.
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ПРИЛОГ број 3

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

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖН И к:  
(назив и седиште Понуfјача)

мдтични 6FOJ дУЖнИКА (понуFјача):  
тЕкvЋи РАчvн дvжникА (понуFјача):  
ПИБ ДУЖНИкА (Понуfјача):  

и здаје дана године

NIЕНИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕFbЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

Интервенције и одржавање електричних заштита агрегата произвођача SIEMENS
број ЈН/2100/0148/2019

кОРИСНИк - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеТiе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска број 13.,
Огранак •"Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта - ХЕ „Зворник", матични број 20053658, ПИБ
103920327, бр. тек. рачуна: 160-797-13 Banka lntesa

Предајемо вам 1 Qедну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу за добро извршења
посла, која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр.
  (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеТјења и
овлашfiујемо Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ"
Бајина Башта - ХЕ „Зворник", као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног
износа од динара, (и словима  динара),
по Уговору о Интервенције и одржавање електричних заштита агрегата произвоТјача SIEMENS
број ЈН/2100/0148/2019, број   од  
(заведен код корисмика - Повериоца) и бр.  од (заведен
код дужника) као средство финансијског обезбеFјења за добро извршења посла у вредности од 10%
вредности уговора без ПДВ уколико (назив дужника), као
дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница може се поднети на наплату у року доспеfiа утврТјеном Уговором
бр.   од   године (заведен код корисника-
Повериоца) и бр. од године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до
истека рока од 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 fie бити продужен рок важења уговора.
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ОвлашFiујемо Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ"

Бајина Башта - ХЕ „Зворник", 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 бр. код Банке, а у корист

текуТiег рачуна Повериоца бр. 160-797-13 Banka lntesa.

Меница је важеfiа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора доfје до: промена

овлашfiених за заступање правног лица, промена лица овлашFiених за располагање средствима са

рачуна Дужника, промена .печата, статусних промена код Дуiкника, оснивања нових правних

субјеката од стране Дужника-и других промена од значаја 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 овлашfiеног лица за заступање Дужника

 (унети име и презиме овлашfiеног лица).

Ово менично писмо - овлашТiење 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: Понуђач:
М.П.

Потпис овлашТiеног лица

Прилог:

• 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла
• фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање новчаним.

средствима понуFјача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и
меничног овлашfiења

• 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 овлашТiења НБС)
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ПРИЛОГ број 4

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

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИк:  
(назив и седиште Понуђача)

мАтични БРоЈ дУЖникА (понуђача):  
тЕкvЋи РАчvн дvжникР, (понуђача):  
пиБ дУЖникА (понуђача):  

и здаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕF6Е ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

Интервенције и одржавање електричних заштита агрегата произвођача SIEMENS број
ЈН/2100/0148/2019

кОРИСНИк - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска број 13.,
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта - ХЕ „Зворник", матични број 20053658, ПИБ
103920327, број текуfiег рачуна: 160-797-13 Banka lntesa

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу за отклањање
недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив,
серијски бр.   (уписати серијски број) као средство финансијског
обезбеFјења и овлашfiујемо Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Огранак "Дринско —
Лимске ХЕ" Бајина Башта - ХЕ „Зворник", као Повериоца, да предату меницу може попунити до
максималног износа од динара, (и словима  
динара), по Уговору о Интервенције и одржавање електричних заштита агрегата произвоТјача
SIEMENS број ЈН/2100/0148/2019, бр.   од
  (заведен код корисника - Повериоца) и бр.   од
  (заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за отклањање
недостатака у гарантном року у вредности од 5% вредности уговора без ПДВ уколико
 (назив дужника), као дужник не отклони недостатке у гарантном року.

Издата Бланко соло меница може се поднети на наплату у року дocneFia утврђеном Уговором бр.
  од   године (заведен код корисника-
Повериоца) и бр.   од   године (заведен код дужника) т.ј.
најкасније до истека рока од 30 (десет) дана од уговореног гарантног рока с тим да евентуални
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продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашfiења, за исти број дана за који fie бити продужен и гарантни рок.

Овлашfiујемо Јавно предузеFiе „Електроприведа Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ"
Бајина Башта - ХЕ „Зворник", 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 бр.   код   Банке, а у корист текуFiег
рачуна Повериоца бр. 160-797-1 З Banka lntesa.

Меница је важеfiа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена
овлашFiених 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 значаја 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 овлашfiеног лица за заступање Дужника
 (унети име и презиме овлашfiеног лица).

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

Место и датум издавања Овлашћења

Датум: Понуђач:
М.П.

Прилог:

Потпис овлашfiеног лица

• 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака
у гарантном року

• фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање новчаним
средствима понуТјача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и
меничног овлашћења

• 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)
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8 МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

.1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије" Београд, Балканска број 13.,
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта,
Трг ДУшана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта,
ХЕ „Зворник",
које заступа Финансијски директор Огранка Зорица Јовановиfi, дипл.ецц.,
на основу ПуномоFiја директора ЈП ЕПС број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. године и
Допуне Пуномоflја број 12.01.47951/2-15 од 07.10.2015. године,
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
ТекуFiи рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД
(у даљем тексту: Корисник услуге)

2.

и

 , Ул. бр. ,
Матични број: 
ПИБ:  • 
Текуflи рачун: , Банка 
кога заступа ,  ,
(као лидер у име и за рачун групе понуТјача),
(у даљем тексту: Пружалац услуге)

док су чланови групе/подизвођачи:

1)   , Ул. бр. _,
Матични број: 
ПИБ:

2)

ТекуТiи рачун: Банка 
кога заступа

 , Ул. бр. _,
Матични број: 
ПИБ: 
ТекУfiи рачун: Банка
кога заступа 

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су
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УГОВОР о ПРУЖАFbУ УСЛУГЕ

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Имајуfiи у виду:

• да је Корисник услуге Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско —
Лимске ХЕ" Бајина Башта - ХЕ „Зворник" (у даљем тексту: Корисник услуге) спровео, отворени
поступак јавне набавке, сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС`
број 124/2012, 1 4/201 5 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон) за јавну набавку услуге Интервенције и
одржавање електричних заштита агрегата произвођача SIEMENS број ЈН/2100/0148/2019;

• да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних
набавки дана године, као и на интернет страници Корисника услуге.

• да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Пружалац услуге) у отвореном поступку за Интервенције и
одржавање електричних заштита агрегата произвоfјача SIEMENS број , кОја
је заведена код Корисника услуге ЈП ЕПС под бројем 
од   године, у потпуности одговара захтеву Корисника услуге из позива за
подношење понуда и Конкурсној документацији;

• да је Корисник услуге, на Основу Понуде Пружаоца услуге и Одлуке о дОдели УговОра, изабрао
Пружаоца услуге за реализацију услуге, јавна набавка број ЈН/2100/0148/2019.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Овим Уговором о пружању услуге (у даљем тексту: УгОвор) Пружалац услуге се обавезује да за
потребе Корисника услуге изврши и пружи ycnyry: Интервенције и одржавање електричних
заштита агрегата произвођача SIEMENS(у даљем тексту: Услуга).

ЦЕНА
Члан 2.

Цена услуга из члана 1. овог УгОвора износи

 RSD без ПДВ

(словима: ) RSD без ПДВ

Укупна понуFјена цена за оквирне количине услуга служила је искључиво за упореFјивање понуда.

Уговор се закључује на износ планираних средстава за ову набавку а реализација се врши по
јединичним ценама услуга из изабране понуде.

На цену услуга из става 1. Овог члана обрачунава се припадајуfiи порез на додату вредност у складу
са прОписима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију услуга.

Након закључења уговора, Корисник прихвата корекцију уговорене цене изражену у динарима у
складу са променом званичног средњег курса динара у односу на EUR, према подацима Народне
Банке Србије, стављањем у однос средњег курса на дан настанка промета са средњим курсом на
дан истека рока важења понуде. Корекција цене ћe се применити само када промена курса буде вefia
од ± 5% и вршиfiе се искључиво на основу писаног захтева Пружаоца, односно Корисника услуга.

У случају примене корекције цене Пружалац услуга Fie издати рачун на ОснОву јединичних цена, а
износ корекције цене fie исказати као корекцију рачуна у виду књижног задужења/одобрења.

Страна 50 од 73



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

Конкурсна документација Јн/2100/0148/2019
ндчин плАЋАњА

Члан З.

Корисник услуга се обавезује да Пружаоцу услуга плати за сваку извршену ycnyry динарском
дознаком, на основу рачуна који Пружалац услуге доставља и то у законском року од 45 дана од дана
пријема исправног рачуна на писарници Корисника услуга.
Рачун мора бити достављен на адресу наручиоца: Јавно предузеfiе „Електроnривреда Србије",
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, ХЕ „Зворник", Краља Петра 1 40, 15318 Мали
Зворник, ПИБ 103920327, са обавезним прилозима - Записника о пруженим услугама (без
примедби), са читко написаним именом и презименом и потписом овлашТiеног лица Корисника
услуга).
У испостављеном рачуну, Пружалац услуга је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из
конкурсне документације и прихваfiене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не
одговарају наведеним тачним називима, fie се сматрати неисправним. Уколико, због коришfiења
различитих шифрарника и софтверских решења није мoryfie у самом рачуну навести горе наведени
тачан назив, Пружалац услуга је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом
назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваfiене понуде.
У случају примене корекције цене понуТјач fie издати рачун на основу уговорених јединичних цена, а
за вредност корекције цене на рачуну fie исказати као корекцију рачуна књижно задужење/одобрење,
или fie уз рачун за корекцију цене доставити књижно задужење/одобрење.
Обавезе које доспевају након истека акryелног Трогодишњег Програма пословања, 6иFie
реализоване највише до износа средстава, која fie за ту намену бити одобрена у новом програму
пословања ЈП ЕПС за године у којима Fie се плаfiати уговорене обавезе.
У рачуну/привременој ситуацији, за извршене услуга, навести ознаку делатности прописане
Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства, а према изменама и
допунама Закона о ПДВ („Службени гласник РС" бр. 83/15) са применом од 15.10.2015.године.

ИЗВЕШТАЈИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

Члан 4..

Пружалац услуге се обавезује да Кориснику услуге у току реализације овог Уговора, достави
cneдeFie:

• месечни извештај
• коначни извештај

Месечни извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед активности везаних за пружање
Услуге, извршених у датом месецу, и документа којима се доказује да су наведене активности
извршене.

Пружалац услуге доставља Кориснику услуге потписан месечни извештај у 3 (три) примерка о
реализованим услугама извршеним у претходном месецу.

Корисник услуге има право да, након пријема месечног извештаја, достави примедбе Пружаоцу
услуга у писаном облику или да достављени месечни извештај прихвати и одобри у писаном облику.

Пружалац услуге доставља Кориснику услуге рачун за део услуге који је реализовао по прихваFiеном
месечном извештају најкасније до 8. (словима: осмог) дана у месецу за претходни месец.

Сви извештаји из овог члана морају бити прихваfiени и одобрени од стране овлашfiених
представника за npafieњe и реализацију Уговора на страни Корисника услуге.
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Члан 5.

Након реализације услуга утврТјене чланом 1. овог Уговора Пружалац услуге доставља Кориснику
услуге Коначни извештај.

Коначни извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед свих извршених активности на
пружању услуга, месечно одобрених извршених уговорних активности.

Корисник услуге има право_ да достави примедбе у писаном облику на исти Пружаоцу услуге или
достављени Коначни извештај прихвати и одобри у писаном облику.

Пружалац услуга је дужан да поступи по писаним примедбама Корисника услуге у року који у
зависности од обима примедби одреFјује Корисник услуге у тексту примедби, а који не може бити
дужи од 7( седам) дана.

Уколико Пружалац услуга у року који одреди Корисник услуге не поступи по примедбама из
неоправданих разлога Корисник услуге има право да наплати средство обезбеFјења дато на име
доброг извршења посла или једнострано раскине овај Уговор.

О немогуfiности поступања по примедбама Корисника услуге у датом року, Пружалац услуга
обавештава Корисника услуге у писаном облику најдуже у року од 3 (словима: три) дана од дана
пријема примедби Корисника услуге и даје детаљно образложење разлога. У супротном било који
разлози за непоступање у датом року који је одредио Корисник услуге fie се сматрати неоправданим.

Члан 6.

Адресе Уговорних страна за пријем писмена и поште, су следеТiе:

Корисник услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије" Београд,
Балканска број 13., 11000 Београд

Односно адреса огранка: Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ „Зворник" Краља Петра 1 40, 15318 Nianu Зворник

Пружалац услуге:

Подизвођач:

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ
Члан 7.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуга изврши исплату цене услуга из члана 2. у складу
са извршеним активностима из Прилога овог Уговора, на начин и у роковима утврТјеним чланом З.
овог Уговора.

Све исплате по основу овог Уговора биТiе извршене на рачун Пружаоца услуге:

број рачуна: код банке: 

Члан 8.

Корисник услуге је дужан да Пружаоцу услуге током целокупног периода реализације предмета овог
Уговора, учини доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располаже,
као и пресек стања података, документације и информација којима располаже у моменту закључења
овог Уговора, а које су у вези са извршењем овог Уговора.
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Корисник услуге има право да затражи од Пружаоца услуга сва неопходна образложења материјала
које Пружалац услуге припрема у извршењу Услуге која је предмет овог Уговора, као и да затражи
измене и допуне достављених материјала, како би се на задовољавају%и начин остварио циљ овог
Уговора.

Члан 9.

Корисник услуге се обавезује да, у складу са утврђеним роковима за извршење уговорених обавеза,.
информише Пружаоца услуге о резултатима разматрања материјала и докумената које је Пружалац
услуга припремио током извршења овог Уговора и оцени прихватљивости анализа, предлога,
материјала и других докумената.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
Члан 10.

Пружалац услуге је дужан да у року од 7 (седам) дана благовремено затражи од Корисника услуге
све потребне информације, разјашњења, документацију и друге релевантне податке неопходне за
извршење овог Уговора.

Уколико Пружалац услуге не поступи у складу са ставом првим овог члана, сматраfiе се да је
благовремено прибавио све потребне податке за извршење Услуге у целости.

Пружалац услуге је дужан да прибави потребне сагласности и потврде за ослобаfјање од nnaFiaњa
такси и пореза за део услуга које су утврђене, а у складу са прописима Републике Србије.

Пружалац услуге је дужан да пружи Ycnyry Кориснику услуге у складу са својим целокупним знањем
и искуством које поседује и обезбеди сва обавештења Кориснику услуге о унапреТјењима и
побољшањима, иновацијама и техничким достигнуFiима, која се односе на предмет овог Уговора.

Пружалац услуге се обавезује да, на захтев Корисника услуге, презентира и стручно образложи све
анализе, предлоге и решења, акта и друга документа које је припремио у реализацији Услуге по овом
Уговору, пред надлежним органима Корисника услуге, као и о другим питањима која захтевају
усклађеност решења.

Пружалац услуге се обавезује да на захтев Корисника услуге припреми приступачне информације,
ради упознавања запослених, представника огранака и зависног привредног друштва Корисника
услуге и надлежних институција о резултатима анализа и припремљеним актима везаним за
реализацију предмета овог Уговора.

Члан 11.

Уговорне стране су у обавези да током реализације предмета овог Уговора, једна другој учине
доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располажу, а које су од
значаја за извршење овог Уговора.

Уговорне стране су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу као нужне од
значаја за реализацију предмета овог Уговора.

РОК ПРУЖАF6А УСЛУГА
Члан 12.

Пружалац услуга је обавезан да пружање услуга из овог Уговора изврши у року који не може бити
дужи од 12 месеци од дана ступања Уговора на снаry, односно, до утрошка планираних средстава
за предметну јавну набавку.

Пружалац услуга је дужан да на захтев Корисника услуга, који Fie добити писаним путем на
одговарајуfiи е-маил, пружање услуга изврши у року од 5 календарских дана од дана пријема е-
маила.
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Пружалац услуга је дужан да обезбеди расположивост опреме и људства за хитне интервенције у
року од 24 сата од пријема писменог позива на е-маил Корисника услуга.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЋЕF6А

Члан 13.

Пружалац. услуга се обавезуlе да у року од 10 дана од дана закључења Уговора достави: 

Меницу за добро извршење посла

Пружалац услуге је обавезан да Кориснику услуге достави:

1. Бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и
наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашТiеног лица;

2. Менично писмо - овлашFiење ,којим понуТјач овлашТiује корисника услуга да може наплатити
меницу на износ од 10°/о од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30
(тридесет) дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења
уговора 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 понуТјача;

4. Фотокопију важеТiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање новчаним
средствима понуfјача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и
меничног овлашfiења;

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 финансијског обезбеFјења у случају да Пружалац
услуге не изврши у целости или неблаговремено, делимично или неквалитетно изврши било коју од
уговорених Услуга.

Члан 14.

По потписивању Записника о квалитативно-квантитативном пријему

Меницу као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Пружалац услуге је обавезан да Кориснику услуге у тренутку примопредаје предмета
уговора/последње транше или 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро
извршење 'посла, достави:

1. Бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без
права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране
овлашfiеног лица;

2. Менично писмо - овлашFiење којим понуђач овлашfiује корисника услуга да може наплатити
меницу на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30
(тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има
за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашТiења;
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3. Овлашflење којим законски заступник oвnawfiyje лица за потписивање менице и меничног

овлашТiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашТiење не потписује законски
заступник понуђача;

4. Фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашFiених лица за располагање новчаним
средствима понуfјача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и
меничног овлашFiења;

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 овлашfiења НБС)

• Меница може бити наплаflена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у гарантном
року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Корисник услуге има
право да наплати средство финанасијског обезбеfјења за добро извршење посла.

И3вРШИОЦИ
Члан 15.

Извршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуге.

Пружалац услуге доставља Кориснику услуге:

• Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца и прецизно дефинисаним
активностима 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 16.

Пружалац услуге и извршиоци који су ангажовани на извршавању активности које су предмет овог
Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација садржаних у документацији,
извештајима, предрачунима, техничким подацима и обавештењима, до којих доТју 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 Прилог уз овај Уговор.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуге доставио Пружаоцу услуге у
извршавању предмета овог Уговора, Пружалац услуге не може стављати на располагање треflим
лицима, без прелсодне писане сагласности Корисника услуге.

Члан 17.

Пружалац услуге је дужан да колективно осигура 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.
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Осиryрања из става 1. овог члана, трајаТiе до завршетка пружања и/или извршења Услуга које су
предмет овог Уговора.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА
Члан 18.

Пружалац услуге потврFјује да је носилац права интелектуалне својине и да fie предмет овог Уговора
извршавати уз поштовање обавеза које произилазе из важеflих прописа који реryлишу права
интелектуалне својине у Републици Србији.

Накнаду за коришflење права интелектуалне својине, као и одговорност за евентуалну повреду
заштиfiених права интелектуалне својине треfiих лица, сноси у целости Пружалац услуге.

Корисник услуге има право трајног и неограниченог коришfiења свих Услуга које су предмет овог
Уговора, без предметних, просторних и временских ограничења, као и без икакве посебне накнаде.

ЗАКlbY4ИBAF6E И СТУПАF6Е НА СНАГУ
Члан 19.

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу овлашFiени представници Уговорних страна.

Овај Уговор ступа на снагу када Пружалац услуге, у складу са роковима овог Уговора, достави
средства финансијског обезбеfјења.

Ј

Члан 20.

Овај Уговор се закључује до обостраног испуњења уговорених обавеза или до исцрпљења
уговореног износа из члана 2. овог Уговора.

Обавезе по овом Уговору које доспевају у наредној години, Корисник услуге fie реализовати највише
до износа средстава која Fie за ту намену бити одобрена у Годишњем плану пословања за године у
којима Fie се плаfiати уговорене обавезе.

Рок важења уг0вОра је до 30.06.2021. године.

Члан 21.

Овај Уговор и његови Прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије.

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

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕF6Е УГОВОРА

Члан 22.

Овлашflени представници за праТiење реализације Услуге из члана 1. овог Уговора су:

За Корисника услуге:
• Новак Максимовиfl, за извршење .уговора;
• Бранка Виторовиfl, за реализацију Уговора.

За Пружаоца услуге овлашFiени представник је:

•
(попуњава Пружалац услуга)
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ОвлашFiења и дужности овлашfiених представника за npaFieњe реализације овог Уговора су да:

• примају извештаје и изјашњавају се поводом истих (сагласност односно примедбе на извештај);
• исти доставе другој Уговорној страни и да прате поступање по примедбама;
• да сачине, потпишу и верификују Записник о квалитативном пријему услуга (без примедби);
• благовремено приме Коначан извештај о извршеној услузи и изјасне се поводом истог у писменој

форми;
• извршавају и друге дужности везане за-реализацију предмета овог Уговора, по потреби.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 23.

Квантитативни и квалитативни пријем услуга врши се приликом пружања услуга у присуству
овлашТiених представника за npaFieњe Уговора, на паритету франко пословни објекти Корисника
услуга у ХЕ „Зворник".

У случају да се приликом пријема услуга утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету,
Корисник услуае је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Пружаоцу
услуга у року од 7 (седам) дана.

Пружалац услуга се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуга приликом
квантитативног, и квалитативног пријема отклони у року од 7 (седам) дана од момента пријема
рекламације о свом трошку.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВlbE НА РАДУ
Члан 24.

Пружалац услуга дужан је да све послове које обавља у циљу реализације овог Уговора, обавља
поштујуfiи прописе и ратификоване меFјународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у
Републици Србији. Пружалац услуга дужан је да се придржава аката Корисника услуге, односно
докумената које Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са
прописима Републике Србије.

Пружалац услуга, одговоран је за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које је,
полазеflи од специфичности послова које су предмет овог Уговора, технологије рада и стеченог
искуства, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Пружаоца услуга, као и друга
лица која Пружаоца услуга ангажује приликом пружање услуга и/или пружања услуге и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана, Корисник услуга може
раскинути овај Уговор.

Члан 25.

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 овог,уговора.

Члан 26.

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

Члан 27.

Пружалац услуга услуге дужан је да Кориснику услуга надокнади штету која је настала због
непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Пружаоца услуга,
односно његових запослених, као и других лица која је ангажовао Пружалац услуга ради обављања
послова који су предмет овог Уговора.
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Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед
смрти или повреде запосленог код Корисника услуга, штета настала на имовини Корисника услуге,
као и сви други трошкови и накнаде које је имао Корисник услуга ради отклањања последица настале
штете.

Пружалац услуга је дужан да поседује полису осиryрања од одговорности из делатности за штете
причињене треfiим лицима.

Члан 28.

Пружалац услуга је дужан да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, („Службени
гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон о БЗР), обустави послове на радном месту
уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице
одређено од стране Корисника услуге као и да спроводи контролу примене превентивних мера за
безбедан и здрав рад, док се не отклоне примедбе Корисника услуге.

Пружалац услуга нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова
на начин утврТјен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за пружање услуга, због тога што
су послови обустављени од стране лица одређеног од стране Корисника услуге за спровоТјење
контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Пружалац услуга је посебно обавезан:

1. да се придржава Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС', бр. 101/2005,
91/2015) и Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС', бр. 111/09, 20/2015) и Правилника о
општим мерама заштите од опасног дејстава електричне струје, намењеног за рад на објектима
у радним просторијама и на градилиштима ("Сл. гласнику СРС", бр. 21/89);

2. да пре почетка пружање услуга Кориснику услуге достави документе о оспособљености радника
за безбедан и здрав рад, за послове које fie обављати код Корисника услуге, лекарске извештаје
за наведене раднике издате од стране медицине рада; задужења радника са личним и
колективним заштитним средствима;

3. да пре почетка пружање услуга Кориснику услуге достави стручни налаз да су опрема и оруђа
за рад исправна, што се потврfјује стручним налазом од овлашfiених куТiа;

4. да пре почетка пружање услуга, јави именованом и одговорном лицу за безбедност и здравље
на раду Корисника услуге, ради упознавања ангажованих лица са опасностима и штетностима и
мерама заштите на пословима на којима су ангажовани;

5. Пружалац услуге је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико
је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено,
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
безбедности и здравља на раду.

Члан 29.

Пре почетка пружање услуга из члана 1. овог Уговора, Пружалац услуга је дужан да Кориснику услуге
достави списак ангажованих радника и да сваку промену ангажованих лица пријави Кориснику
услуге, уз достављање тражене докуметације из члана 9. овог Уговора и јављање без одлагања,
именованом и одговорном лицу Корисника услуге за безбедност и здравље на раду.

ГАРАНТНИ РОК
Члан 30.

Гарантни рок за пружене услуге износи   месеци/а, од дана сачињавања, потписивања и
верификовања Записника о квалитативном и квантитативном пријему услуга (без примедби).
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За све уочене недостатке — скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и
квантитативног пријема Услуге веТi су се испољиле током употребе у гарантном року, Корисник
услуга fle рекламацију о недостацима доставити Пружаоцу услуга одмах а најкасније у року од 7
(седам) дана по утврFјивању недостатка.

Пружалац услуге се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана пријема рекламације
отклони утврfјене недостатке о свом трошку.

ВИША СИЛА
Члан 31.

У случају више силе — непредвиђених догаFјаја ван контроле Уговорних страна, који спречавају било
коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по овом Уговору — извршавање уговорених обавеза Fie
се прекинути у оној мери у којој је Уговорна страна погоFјена таквим догаfјајем .и за време за које
траје немогуflност извршења уговорних Услуга услед наступања непредвиђених догаFјаја, под
условом да је друга Уговорна страна обавештена, у року од најдуже 3 (словима:три) радна дана о
наступању више силе.

У случају наступања више силе, Пружалац услуге има право да продужи рок важења Уговора за оно
време за које је настало кашњење у извршавању уговорних Услуга, проузроковано вишом силом.

Свака Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у периоду Трајања више силе, односно за
период мировања Уговора услед дејства више силе, за који се продужава рок важења Уговора.

Уколико виша сила траје дуже од 90 (словима: деведесет) дана, било која Уговорна страна може да
раскине овај Уговор у року од 30 (словима: тридесет) дана, уз доставу писаног обавештења другој
Уговорној страни о намери да раскине Уговор.

НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 32.

Пружалац услуге је у складу са 300 одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге
неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим
Уговором.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се
Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да
Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без
посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајуFiег обрачуна са роком nnafiaњa од
15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Уговорна страна нeFie бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист
у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну
из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван
професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било које
Уговорне стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни, као и у вези са
поштовањем права интелектуалне својине из члана 18. овог Уговора.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 33.

У случају да Пружалац услуга, својом кривицом, не изврши / не пружи о року уговорене Услуге,
Пружалац услуге је дужан да плати Кориснику услуге уговорне пенале, у износу од 0,2% од цене из
члана 2. став 1. овог Уговора за сваки започети дан кашњења, у максималном износу од 1 0% од цене
из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза на додату вредност.
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ПлаТiање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана
издавања рачуна од стране Корисника услуга за уговОрне пенале.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је вeFia од износа
тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целОсти и исплаfiених пенала.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 34.

Свака Уговорна стране може једнострано. раскинути овај Уговор пре истека рока, у случају
непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања или неквалитетног
извршења Услуге која је предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве о једнОстранОм раскиду
Уговора другој Уговорној страни и уз пОштОвање отказног рока од 15 (слОвима: петнаест) дана од
дана достављања писане изјаве.

КОрисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе
за ангажовањем Пружаоца услуге, дОстављањем писане изјаве 0 једностраном раскиду Уговора
Пружаоцу услуге и уз пОштовање отказног рока од 15 (слОвима: петнаест) дана од дана достављања
писане изјаве.

УкОлико било која од Уговорних страна Откаже овај Уговор без оправданог, однОсно Објективног и
доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати
уговОрну казну из члана 27. овог Уговора, у висини од 1 О% од укупне вредности Уговора, у свему у
складу са 300, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у
испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора уступи, прода
нити заложи треfiем лицу без претходне писане сагласнОсти друге Уговорене стране.

Члан 36.

Неважење било које одредбе овог Уговора нeFie имати утицаја на важење осталих одредби Уговора,
укОлико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 37.

Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околнОсти ближе одреFјених у члану
115. Закона, моry у писменОј форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

Члан 38.

Све неспоразуме који могу настати из овог Уговора, Уговорне стране fie настојати да .реше
спОразумно, а укОлик0 у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор наста0 из овог
Уговора буде кОначн0 решен од стране стварно надлежног суда у Београду.

Члан 39.

На односе Уговорних страна, који нису уређени Овим Уговором, примењују се ОдгОварајуfiе одредбе
300 и других закона, подзакОнских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије,
примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.
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Члан 40:
Саставни део овог Уговора чине и прилози:

1. Понуда;
2. Конкурсна документација објављена на Порталу ЈН под шифром 
3. Структура цене из Понуде;
4. Списак извршилаца;
5. Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација;
6. Прилог о безбедносТи и здрављу на раду;
7. Споразум о заједничком извршењу услуге (ако је заједничка понуда)

Члан 41.

Овај Уговорје сачињен у 6(шест) истоветних примерака од којих су по 3 (три) примерка за Корисника
услуга и 3 (три) примерка за Пружаоца услуга.

КОРИСНИК УСЛУГА ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

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

ХЕ „Зворник"

Зорица Јовановиfi
Финансијски директор Огранка

Име и презиме
Функција

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

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна (Правилник о допуни
правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова Сл.гласник РС бр. 41/2019).
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ПРИЛОГ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВf6У НА РАДУ

КОРИСНИК УСЛУГА:

Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска број 13.,
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта,
ХЕ „Зворник",
које заступа Финансијски директор Огранка Зорица Јовановић, дипл.ецц.,
на основу ПуномоТiја директора ЈП ЕПС број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. године и
Допуне ПуномоFiја број 12.01.47951/2-15 од 07.10.2015. године,
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
Текуfiи рачун број: 160-797-1 З, Банка Интеса АД
(у даљем тексту: Корисник услуга)

и

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:

 , ул.
кога заступа
Матични број: 
ПИБ:
ТекуFiи рачун: , Банка 
(у даљем тексту: Пружалац услуга)

Чланови групе/подизвођачи:

1.

2.

 , ул.  бр._

кога заступа 
Матични број: 
ПИБ:
Текуfiи рачун:  , Банка 

 ,ул. бр._
кога заступа 
Матични број: 
ПИБ: 
Текуfiи рачун. , Банка 

У даљем тексту за потребе овог Уговора заједно названи : Уговорне стране,
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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 ЈН/21000148112019
— Интервенције и одржавање електричних заштита агрегата произвођача SIEMENS, као и свих
других лица на чије здравље и безбедност моry да утичу радови који су предмет Уговора.

Стране су сагласне:
i. да је Пословна политика Корисника услуга спровођење и унапређење безбедности и

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

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

iii. да Пружалац услуга прихвата захтеве Корисника услуга из тачке ii става другог Уводних
одредби.

1. Предмет овог Прилога о БЗР је дефинисање права Корисника услуга и права и обавеза
Пружаоца услуга, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања
услуга које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексry:
БЗР).

2. Пружалац услуга, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току
припрема за пружање услуга који су 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
Корисника услуга.

3: Пружалац услуга, дужан је да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере
за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за
рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагоFјени и обезбеТјени тако да не
угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за пружање
услуга који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у cao6paTiajy.

4. Пружалац услуга, дужан је да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом
пружање услуга које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвођаче,
кооперанте, повезана лица).

5. • Пружалац услуга, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току
припрема за пружање услуга, које су предмет Уговора, у току трајања уговорених обавеза, као
и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних
стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Корисника услуга, а
посебно су дужни да се придржавају следеnих правила:

5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровоFјења мера Б3Р;
5.2. обавезно је поштовање правила коришfiења средстава и опреме за личну заштиту на

раду;
5.3. процедуре Корисника услуга за спровоТјење система контроле приступа и дозвола за рад

увек морају да буду испоштоване;

Страна 63 од 73



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

Конкурсна документација ЈН/2100/0148/2019
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 Корисника

услуга, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;
5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Корисника услуга, као и неовлашћено

фотографисање;
5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у cao6pafiajy.

6. Пружалац услуга је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих
других лица која ангажује приликом пружање услуга које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, Корисник услуга нeFie сносити никакву одговорност нити
исплатити накнаде/трошкове Пружаоцу услуга по питању повреда на раду, односно оштеfiења
средстава за рад.

7. Пружалац услуга дужан је да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снаry за коју има
доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са
Законом као и прописима који реryлишу БЗР у Републици Србији и која Fie бити опремљена
одговарајуFiим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање услуга који су
предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици Србији који регулишу ову материју
и интерним актима Корисника услуга.

8. Пружалац услуга, дужан је да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања,
односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која Tie бити
коришТiена за пружање услуга који су предмет Уговора, а све у складу са прописима у
Републици Србији који реryлишу ову материју и интерним актима Корисника услуга.

Уколико Корисник услуга 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 Корисника услуга нeFie бити дозвољено.

9. Пружалац услуга дужан је да Кориснику услуга најкасније 3 (словима: три) дана пре датума
почетка пружања услуга, достави:

9.1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су упознати са
обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о Б3Р,

9.2. списак средстава за рад која Fie бити ангажована за пружање услуга, и
9.3. податке о лицу за БЗР код Пружаоца услуга.

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Пружалац услуга је дужан да достави доказе о:

9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,
9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,
9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и
9.1.4. коришfiењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

10. Корисник услуга има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и
здрав рад приликом пружање услуга које су предмет Уговора.

Пружалац услуга, дужан је да лицу одреТјеном од стране Корисника услуга омоryfiи
перманентно могуFiност за спровоfјење контроле примене превентивних мера за безбедан и
здрав рад.

Корисник услуга има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље
запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи
заустављање даљег пружања услуга, док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах
обавести Пружаоца услуга као и надлежну инспекцијску службу.
Пружалац услуга се обавезује да поступи по налоry Корисника услуга из става 3. ове тачке.
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11. Стране су дужне да у случају да у току реализације Уговора деле радни простор, capafjyjy у

примени прописаних мера за безбедност и здрављв запослених.
Стране су дужне да, у случају из става 1. тачке 11. овог Прилога о БЗР, узимајући у обзир
природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за
отклањање ризика од повреi7ивања, 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 утврђује се споразумом.
Споразумом у писменој форми, из става 3. ове тачке, из реда запослених код Корисника
услуга одреТјује се лице за координацију спровоТјења заједничких мера којима се обезбеFјује
безбедност и здравље свих запослених.

12. Пружалац услуга, дужан је да благовремено извештава Корисника услуга о свим догаТјајима
из области БЗР који су настали приликом пружања услуга, који су предмет Уговора, а нарочито
о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.

13. Пружалац услуга, дужан је да Кориснику услуга достави копију Извештаја о повреди на раду
који је издао за сваког свог запосленог и других лица која ангажује приликом пружања услуга
које су предмет Уговора а који се повредио приликом пружања услуга који су 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 6(шест) истоветних примерака од којих су по 3 (три) примерка
за Корисника услуга и 3 (три) примерка за Пружаоца услуга. ,

КОРИСНИК УСЛУГА ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

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

ХЕ „Зворник"

Зорица ЈовановиТi
Финансијски директор Огранка

Име и презиме
Функција

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна (Правилник о допуни
правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова Сл.гласник РС бр. 41/2019). 
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УГОВОР

О 4YBAFbY ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ И ПОВЕРlbИВИХ ИНФОРМАЦИЈА

1. Јавно предузеТiе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска број 13.,
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковиhа број 1, 31250 Бајина Башта,
ХЕ „Зворник",
које заступа Финансијски директор Огранка Зорица Јовановиfi, дипл.ецц.,
на основу Пуномоfiја директора ЈП ЕПС број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. године и
Допуне ПуномоТiја број 12.01.47951/2-15 од 07.10.2015. године,
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
Текуflи рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД
(у даљем тексту: Корисник услуге),

2.

и

1.

2.

 , ул.
кога заступа
Матични број: 
ПИБ:
Текуfiи рачун: , Банка 

(у даљем тексту: Пружалац услуга)

Чланови групе/подизвоFјачи:

 , ул. бр._

кога заступа 
Матични број: 
ПИБ:
Текуhи рачун: , Банка 

 , ул •  
кога заступа

Матични број: ,
ПИБ: 
ТекуТiи рачун: , Банка 

заједнички назив Стране.
Члан 1.

Стране су се договориле да у вези са набавком услуга Јавна набавка број ЈН/2100/0148/2019 -
Интервенције и одржавање електричних заштита агрегата произвоfјача SIEMENS, (у даљем
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тексту: Услуге), oмoryFie приступ и размену података који чине пословну тајну, као и података о
личности, те да штите њихову поверљивост на начин и под условима утврђеним овим Уговором,
законом и интерним актима страна.

Овај Уговор представља прилог основном Уговору број   од
  године.

Члан 2.

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

Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није опште
позната нити је доступна треnим лицима која би њеним коришFiењем или саопштавањем могла
остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца эаштиfiена одговарајуТiим мерама у
складу са законом, пословном логиком, уговорним обавезама или одговарајуfiим стандардима у
циљу очувања њене тајности, а чије би саопштавање треflем 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 настанка информације,
место похрањивања информације, начин сазнавања информације (непосредно, путем слушања,
гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у којем је информација садржана и сл.),
или без обзира на друго својство информације;

Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одређен или одредив на основу
личног имена, јединственог матичног броја граТјана, 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, могу да се тумаче као
пословна тајна или поверљиве информације, услове и околности свих преговора и сваког уговора
између Корисника и Пружаоца услуга.

Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од суштинске
вредности другој страни; чија би вредност била умањена ако би таква информација доспела до треfiе
стране.
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Свака страна fle приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о личности, а у
вези са Пословним активностима поступати у складу са важеhим Законом о заштити података о
личности у Републици Србији.

Осим ако изричито није другачије уреТјено:

• ниједна страна неТiе користити пословну тајну или поверљиве информације друге стране,

• неТiе одавати ове информације тpeFioj 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

• Fie 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 треfiим лицима на било који начин; без предходне писане сагласности Даваоца.

Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:

а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне Даваоца
надлежним органима власти, у складу са важеfiим налогом или захтевом сваког суда, управне
агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под условом да страна која одаје
Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би 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 доставrља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају његовим
повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за поступање наведених
правних лица са добијеним податком у складу са обавезама Примаоца из овог Уговора;

г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или финансијским
саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.

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

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

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

поверљивих информација власника; или
• је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца.
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Члан 5.

Стране се обавезују да fie пословну тајну, када •се она размењује преко незаштиFiених веза (факс,
интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих метода криптовања,
комбинованих са одговарајуflим поступцима који заједно обезбеtјују 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 коришТiењем

интернет-а
• и да о томе обавести другу Страну, писаним документом који је потписан од стране овлашfiеног

заступника Стране која шаље информацију.

Размена података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза из
претходногстава.

Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у случају
судског спора измеFју 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 утврfјени
у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7.

Уколико је примопредаја обављена коришFiењем електронске поште, Прималацје 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, рачунајуТiи 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 могу 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 cneдeFie ознаке степена тајности:

За Корисника услуга:

Пословна тајна
Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд,

Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ „Зворник", Краља Петра 1 број 40 1 531 8 Мали Зворник
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или:

Поверљиво
Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије" Београд,

Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта
ХЕ „Зворник", Краља Петра 1 број 40 15318 Мали Зворник

За. Пружа0ца услуга:

Пословна тајна

или:

ПОверљиво

Уколико се ради о усменОм достављању информација, информације %e се сматрати пОслОвном
тајном Даваоца уколик0 је то назначен0 приликом усменОг дОстављања и уколик0 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 има0 приступ или је до њих дошао случајно током реализације
Пословних активности из члана 1. овог УгОвора.

Члан 10.

Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну. Давалац има
право да, у било ком моменту, захтева од Примаоца noвpafiaj Оригиналних НОсача информација који
садрже пословну тајну Даваоца.

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

Члан 11.

Уколико у току трајања Обавеза из овог УгОвора, доFје до статусних прОмена код уговорних Страна,
права и обавезе прелазе на одговарајуfiег правног следбеника (следбенике). У случају евентуалне
ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања ликвидационог поступка обезбеди
noвpafiaj Дава0цу свих оригинала и уништавање свих примерака и облика кОпија примљених Носача
информација.

Члан 12.

Прималац сноси одговорнОст за сваку и сву штету кОју претрпи Давалац услед кршења Одредби овог
УговОра, као и услед евентуалног откривања пОсловне тајне Даваоца од стране треfiег лица коме је
Прималац доставио пословну тајну Даваоца.
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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 ћe 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 у Београду.

Члан 14.

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

Члан 15.

На све што није регулисано 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 Уговорје сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих су по 3 (три) примерка за Корисника
услуга и 3 (три) примерка за Пружаоца услуга.

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

КОРИСНИК УСЛУГА

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

ХЕ „Зворник"

Зорица ЈовановиТi
Финансијски директор Огранка

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

Име и презиме
Функција

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна (Правилник о допуни
правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова Сл.гласник РС бр. 41/2019).
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ПРИЛОГ број 5

ЗАПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Интервенције и одржавање електричних заштита агрегата произвоТјача SIEMENS
број ЈН/2100/0148/2019

Датум 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА КОРИСНИК УСЛУГА

Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
(Назив правног лица) ХЕ „3ворник"

(Адреса правног лица)
Краља Петра 1 40 15318 Мали Зворник

Број Уговора/Датум:  
Број налога за набавку/наруџбенице (НЗН):  
Место извршења: 
Објекат: 
Шифра Место трошка: 
Напомена да ли се ради о граFјевинским радовима: ДА НЕ

Напомена да ли се ради о Инвестицији: ДА НЕ

А) дЕт,4Г6нА спЕциФикАциЈА УСЛУГА:

Укупна вредност извршених услуга по спецификацији (без ПДВ-а)

ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ-а, укупну
цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а) / Извештај о извршеним услугама / изведеним радовима

Предмет уговора одговара траженим техничким карактеристикама.

Предмет уговора нема видљивих оштеFiења

Укупан број позиција из спецификације: Број улаза:

❑ ДА
❑ НЕ

❑ ДА
❑ НЕ

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације):

Друге напомене (достављени докази о квалитету - безбедносни лист на српском језику у складу са
Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација,
атест / извештај о испитивању, лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију,
одлагања, мере прве помоfiи у случају расипања материје, начин транспорта и друго):
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Б) Да су услуге извршене у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврТјују:

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА: КОРИСНИК УСЛУГА:

(Име и презиме) Одговорно лице по Решењу
(Име и презиме)

(Потпис) (Потпис)

НАПОМЕНА:

Овај Записник се доставља само информативано, што значи да Понуђачи исти не достављају
уз Понуду.

Уколико на Записнику нису унети сви елементи, Рачун ћe бити враТiен као непотпун.

Страна 73 од 73


