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OPtTI PODACI 0 PREDMETU NABAVKE

Naz
i
v: ;Cigeenja plivajueeg nanosa sa vodenih povr§ina akumulacija u slivu reke

!Drine4

Vrsta predmeta nabavke: 'Radovi

Ova] predmet nabavke je oblikovan u vik partija.

tigeenja plivajueeg r;i:anina sa vodenih povriina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 1:
Akumulacija HE „Ba)inai.Baita" (Srbija)

Opis:

Na vodotoku reke Drine do profila brana HE"Vigegrad" i HE „Bajina Bata" nije/izvrgena kultivacija
prostora du 2 sliva reke niti su uredene deponije komunalnog otpada od naselja u slivu. Posledica ove
nesredenosti je da se na vodenoj povrgini akumulacija, nalazi vie hiljada kubiIa raznog plivajueeg
materijala od drveta, drvenih grana, plastiEnih flaga razliEitih velidna, EeliEnih buradi, povremeno
delova od friildera, plinskih boca, automobilskih guma, Eak i ogteeenih Eamaca.

Ovakav otpadni plivajud materijal izaziva probleme u funkcionisanju prelivnih organa, naroEito na HE
„Bajina Bata", vodeni proStor akumulacija je talc° prohodan za plovidbu i esietski devastiran.

Jedini nadn da se vodena povrgina oslobodi plivajudeg materijala je redovno Eigdenje i propisno
deponovanje van uticaja reke Drine.

1
eigeenja plivajueeg nanosa sa vodenih povrgina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 2:
Akumulacija HE „Viiegrad" (BiH)

Opis:

Na vodotoku reke Drine do profila brana HE"Vigegrad" i HE „Bajina Bata" nije izvrKena kultivacija
prostora du sliva reke nit' su uredene deponije komunalnog otpada od nas lja u slivu. Posledica ov
nesrecienosti je da se na vodenoj povrgini akumulacija, nalazi vie hiljada kubika raznog plivaju6eg
materijala od drveta, drvenih grana, plastiEnih flaga razliEitih velidna, EeliEnih buradi, povremeno
delova od friildera, plinskih boca, automobilskih guma, Eak i ogte6enih Eamaca.
Ovakav otpadni plivajud materijal izaziva probleme u funkcionisanju prelivnih organa, naraito na HE
„Bajina Bata", vodeni prOstor akumulacija je tegko prohodan za plovidbu i estetski devastiran.
Jedini naEin da se vodena povrgina oslobodi plivajudeg materijala je redovno Eigdenje i propisno
deponovanje van uticaja reke Drine.

Ostale napomene

OPtTI PODACI 0 PREDMETU NABAVKE 1



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ВАЖИ ЗА Партију 1 и Партиiу 2

ВРСТА РАДОВА
На водотоку реке Дрине до профила брана ХЕ"Вишеград" и ХЕ „5ајина Башта" није
извршена култивација простора дуж слива реке нити су уреfјене депоније комуналног
отпада од насеља у сливу. Последица ове несреi7ености је да се на воденој површини
акумулација, налази, више хиљада кубика разног пливајуfiег материјала од дрвета,
дрвених грана, пластичних флаша различитих величина, челичних буради, повремено
делова од фрижидера, плинских боца, аутомобилских ryма, чак и оштеТiених чамаца.
Овакав отпадни пливајуТiи материјал изазива проблеме у функцио;нисању преливних
органа, нарочито на ХЕ „Бајина Башта", водени простор акумулација је тешко проходан
за пловидбу и естетски девастиран.
Једини начин да се водена површина ослободи пливајуfiег материјала је редовно
чишfiење и прописно депоновање ван утицаја реке Дрине. i

КОЛИЧИНА РАДОВА
Количина радова је дефинисана у Обрасцу структуре цене. ~

1

КВАЛИТЕТ И ОПИС РАДОВА И НАЧИН СПРОВОЋЕF6А КОНТРОЛЕ И ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА i
Извоfјач радова обавезује се да води грађевински дневник и граFјевинску књиry.
Наручилац fle именовати Одговорно лице за праfiење извршења Уговора.
ИзвоТјач радова дужан је да своје активности прилагоди договору~ са Наручиоцем за
планиране радове, без права надокнаде за евентуално посебно повеFiање трошкова за
прековремени рад. I~

РОК ИЗВОЋЕF6А Р'АДОВА
Извоfјач радова fie иэвоfјење предметних радова започети одмах након ступања
Уговора на снаry и увођења у посао од стране Наручиоца.
Наручилац fie ИзвоТјача радова увести у посао најкасније у року од 20 календарских
дана од дана ступања Уговора на снаry, што fie се констатовати Записником о увоfјењу
у посао. I

Извођач радова се ,обавезује да предметне радове изврши у року од максимално 365
(тристашездесетпет) календарских дана од дана почетка извоFјења предметних
радова. ~

МЕСТО ИЗВОЋЕF6А РАДОВА
1

Место извоfјења радова за ПАРТИЈУ 1 је акумулација ХЕ „Бајина Бiашта" у ПеруFiцу.

Место извоFјења радова за ПАРТИЈУ 2 је акумулација ХЕ „Вишеград" у Вишеграду (БиХ).

КВАЛИТАТИВНИ;И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Примопредају изведених радова врши Одговорно лице за праhење извршења Уговора,
које је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 24 сата, по пријему обавештења
изврши преглед изведених радова и уколико констатује да су радови изведени у свему
према Уговору, приступа примопредаји изведених радова, о чему сачињава Записник о
примопредаји изведених радова који потписује.
Пријем изведених радова обухвата и предају комплетне npaтeFie документације —
граfјевински дневник, грађевинска књига, геодестски елаборат и сл.



Извоfјач радова је дужан да одмах, а најкасније у року који Одговорно лице за праТiење
извршења Уговора одреди Записником, отклони све евентуалне констатоване
недостатке и примедбе.
Када ИзвоFјач радова отклони све евентуалне примедбе и недостатке у датим роковима,
Одговорно лице за праflење извршења Уговора fie извршити поново пријем изведених
радова и то констатовати новим Записником. Тек тада се сматра да је пријем изведених
радова извршен успешно и да су изведени радови примљени од стране Наручиоца
односно да је извоfјење радова према предметном Уговору завршено.

ГАРАНТНИ.РОК
За предметне радове нема гарантни рок.

НАЧИН ДОДЕЛЕ УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ИСТЕ ЦЕНЕ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуFјену цену најповољнија понуда, у
складу са чланом 144. став б. Закона о јавним набавкама, биће изабрана путем жреба.
Извлачење путем жреба Наручилац fie извршити јавно, у присуству понуђача који имају
исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје
Наручилац fle исписати називе понуi7ача, те папире ставити у кутију, одакле fie
председник Комисије извуfiи само један папир. ПонуТјачу чији назив буде на извученом
папиру 6иfie додељен уговор о јавној набавци, односно биfiе изабран Одлуком о додели
уговора.
Наручилац fie сачинити записник о спроведеном поступку јавног жреба и исти Fie
доставити свим Понуfјачима који су учествовали у поступку.



Narualac:

Javno preduzeee „Elektroprivreda Srbije" 103920327

Naziv postupka:

tikenja plivajueeg nanosa sa vodenih povriina akumulacija u slivu reke Drine

Referentni broj:

JN/2100/0184/2021 (475/2021)

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE

Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slu6aju kada je narudlac oznado
opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nOavki

Naziv predmeta / partije: eigeenja plivajueeg nanosa sa vodenih povegina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 1: Akumulacij
HE „Bajina Bata" (Srbija)

Narudlac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:

Cene

lzabran nadir) rangiranja prihvatljivih ponuda:

Automatsko rangiranje

Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi)

Naziv: Rok vaienja ponude

Jedinica mere: dan

Opis i pojainjenje kriterijuma I dolcazi potrebni za proveru:

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

OgraniEenja:

• Ogranidena je minimalna vrednost koju ponudad moie da ponudi

Minimalna dozvoljena vrednost: 60,00

• Ogranidena je maksimalna vrednost koju ponuda d moie da ponudi

Napomena: U ovom delu navedeni su ostali zahtevi nabavke koji nisu prethodno navedeni kao kriterijumi za dodelu ugovora, a ponoclae
mora no njih da odgovori prilikom popunjavanja elektronskog obrasca ponude. Ti zahtevi mogu da se odnose na zahteve nabavke, rkoje
naruillac smatra relevantnim za zakljaenje ugovora i koji se mogu numerieki iskazati-

Primena ireba

Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije mogude doneti odluku o dod Ii
ugovora, narudilac de ugovor dodeliti ponudadu koji bude izvuden putem ireba. Naruellac de obavestiti sve ponudade koji su podneli
ponude o datumu kada de se odriati iivladenje putem 2reba. 2rebom e biti obuhvadene samo one po

I
nude koje su najpovoljnije nak n

rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani).

lzvladenje putem ireba narudlac e izvr§iti javno, u prisustvu ponudada, Ito tako to de nazive ponudada ispisati na odvojenim papirimi a,
koji su iste velidine i boje, te e sve te papire staviti u providnu kutiju odakle e prvo izvudi samo jedan papir. Ponudadu e• iji naziv bud e na
izvudenom papiru de biti dodeljen ugovor. Nakon izVladenja prvog papira narudilac izvIai preostale papire jedan po jedan te shodno
redosledu kojim su izvudeni rangira preostale ponudade.

Ponudadima koji ne prisustvuju ovom postupku, narudilac e dostaviti zapisnik izvladenja putem ireba.

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1



Narualac:

Javno preduzeee „Elektroprivreda Srbije" 103920327

Naziv postupka:

ageenja plivajueeg nanosa sa vodenih povr§ina akumulacija u slivu reke Drine

Referentni broj:

JN/2100/0184/2021 (475/2021) ;

KRITERLIUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE

Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u sla'aju karla je naruEilac oznado
opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nbavki

Naziv predmeta / partije: tii4enja plivajuEeg nanosa sa vodenih povriina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 2: Akumulacija
HE „Vigegrad" (BiH)

Narudilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:

Cene

lzabran nadin rangiranja prihvatljivih ponuda:

Automatsko rangiranje

Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi)

Naziv: Rok vaienja ponude

Jedinica mere: dan

Opis i pojainjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

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

OgraniEenja:

Ogranidena je minimalna vrednost koju ponuda d moie da ponudi

Minimalna dozvoljena vrednost: 60,00

Ogranidena je maksimalna vrednost koju ponudad moie da ponudi

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

Primena Ereba

Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije mogude doneti odluku o dodéli
ugovora, narudilac de ugovor dodeliti ponudadu koji bude izvuden putem ireba. Narudilac e obavestiti sve ponudade koji su podneli
ponude o datumu kada de se odriati izvladenje putem ireba. 2rebom e biti obuhvadene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon
rangiranja na osnovu kriterijuma ia dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani).

lzvladenje putem ireba narudilac de izvrgiti javno, u prisustvu ponudada, i to tako to de nazive ponud?da ispisati na odvojenim papiri a,
koji su iste velidine i boje, te e sve te papire staviti u providnu kutiju odakle de prvo izvudi samo jedan papir. Ponudadu iji naziv bud na
izvudenom papiru de biti dodeljen ugovor. Nakon izvladenja prvog papira narudilac izvla i preostale ppire jedan pa jedan te shodno
redosledu kojim su izvudeni rangira preostale ponudade.

Ponudadima koji ne prisustvuju ovom postupku, narudilac de dostaviti zapisnik izvladenja putem ireba.

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I MALI ZAHTEVI NABAVKE 1



KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA

i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma

1. Osnovi za iskljuseenje

1.1. Pravosnaina presuda za jedno iii vie kriviEnih dela

Pravni osnov: tlan 111. stay 1. tad. 1)-Narailac je duian da iskljuei privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako
privredni subjekt ne dokaie da on i njegov zakonski zastupnik u periodu od prethodnih pet godina
dana isteka roka za podnogenje ponuda, odnosno prijava nije pravnonaino osuden, osim ako
pravnosnainom presudom nije utvrden drugi period zabrane uEegda u postupku javne nabavke, za
(1) kriviEno delo koje je izvrgilo kao Elan organizovane kriminalne grtipe i kriviEno delo udruiivanje radi
vrgenja kriviEnih dela;

(2) kriviEno delo zloupotrebe poloiaja odgovornog lica, kriviEno delo zloupotrebe u vezi sa javnom
nabaYkom, kriviEno delo primanja mita u obavljanju privredne delatnosti, krivieno delo davanja mita u
obavljanju privredne delatnosti, kriviEno delo zloupotrebe sluibenog poloiaja, kriviEno delo trgovine
uticajem, kriviEno delo primanja mita i kriviEno delo davanja mita, knviEno delo prevare, kriviEno delo
neosnovanog dobijanja i korigdenja kredita i druge pogodnosti, kriviEho delo prevare u obavljanju
privredne delatnosti i kriviEno delo poreske utaje, kriviEno delo terorizma, krivieno delo javnog
podsticanja na izyrgenje teroristiEkih dela, kriviEno delo vrbovanja i ObuEavanja za vrgenje teroristickih
dela i kriviEno delo teroristiEkog udruiivanja, kriviEno delo pranja noyca, kriviEno delo finansiranja
terorizma, kriviEno delo trgovine ljudima i kriviEno delo zasnivanja rcipskog odnosa i prevoza lica u
ropskom odnosu.

Naein dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Privredni subjekt clidan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponOdu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ne postoji ova] osnov za
iskljuZenje.
NaruEilac je duian da pre donogenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponudga koji je
dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitatiYni
izbor privrednog subjekta.
Smatra se da privredni subjekt koji je upisan u registar ponudaEa nema

 
osnova za iskljuEenje iz Elana 111.

stay 1. taE. 1) Zakona o javnim nabavkama.
NepUstojanje ovog osnova za iskljuZenje dokazuje se slededim dokOma:
Pravna lica i preduzetnici:
1) Potyrda nadleinog Osnovnog suda na Eijem podruZju se nalazi sedigte domadeg pravnog lica iii
preduzetnika, odnosno sedigte predstavni§tva iii ogranka stranog pravnog lica kojim se potvrduje da
ponuda E u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka zá podnogenje ponuda, odnosn prijava
nije pravnosnaino osuden, osim ako pravnosnainom presudom nije utvrden drugi period zabrane
uedda u postupku javne nabavke, i to za slededa kriviEna dela: krividno delo poreske utaje; kriviEho delo
prevare; kriviEno delo neosnovanog dobijanja i korigdenja kredita i druge pogodnosti; kriviEno del'?

zIoLipotrebe sluibenog poloiaja; kriviEno delo trgovine uticajem; kriviEno delo davanja mita; krivicno

dela trgovine ljudima (za oblike iz Elana 388. St. 2, 3, 4, 6, 8 i 9 Krivienog zakonika) i kriviEno delo
zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu (za oblike iz Elana 390. St. 1 i 2 KriviEr og
zakonika).
2) Potyrda nadleinog Vigeg suda na Eijem podrudju se nalazi sedigte domadeg pravnog lica ill
preduzetnika, odnosno sedigte predstavnigtva iii ogranka stranog pravnog lica kojim se potvrduje da
ponuda d'  u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka zr podnogenje ponuda, odnoshi prijava
nije pravnosnaino osuden, osim ako pravnosnainom presudom nijf utvrden drugi period zabrane
uEegda u postupku javne nabavke, i to za slededa kriviEna dela: kriviEno delo zloupotrebe sluibenog

poloiaja, ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi 1300.000,00 dinara; kriviEno delo trovine

ljudima (za oblike iz Elana 388. st. 1, 5 i 7 Krivienog zakonika); kriviEno delo zasnivanja ropskog odnosa i

prevoza lica u ropskom odnosu ako je izyrgeno prema maloletnom licu i krividno delo primanja mita.
3) Potvrda Posebnog odeljenja Vigeg suda u Beogradu za organizoyani krinninal kojim se potvrduje da
pravno lice ili preduzetnik nije osudivano za neka od slededih kriviEnih dela: kriviEna dela organizovanog



Pitanje / trdeni podaci u
izjavi:

Odnosi se na partije:

kriminala; krivieno delo udruiivanja radi vrgenja kriviEnih dela; krividno delo zloupotrebe sluibenog
poloiaja, trgovine uticajem, primanja mita i davanja mita ako je okrivljeni odnosno lice kojem se daje
mito sluibeno iii odgovorno lice koje vrgi funkciju na osnovu izbora, imenovanja iii postavljenja od strane
Narodne skupgtine, predsednika Republike, opgte sednice Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta
sudstva iii Driavnog veda talaca; kriviEna dela protiv privrede, ako vrednost imovinske koristi prelazi
200.000.000 dinara, odnosno ako vrednost javne nabavke prelazi 800.000.000 dinara i to za: krividno
delo zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, kriviEno delo primanja mita u obavljanju privredne
delatnosti, kriviEno delo davanja mita u obavljanju privredne delatnosti, kriviEno delo prevare u
obavljanju privredne delatnosti, kriviCno delo zloupotrebe poloiaja odgovornog lica, krividno delo pranja
novca — u sluEaju ako imovina koja je predmet pranja novca potide iz svih navedenih kriviEnih dela;
kriviEno delo javnog podsticanja na izvrgenje teroristiCkih dela; krividio delo finansiranja terorizma;
kriviEno delo terorizma; kriviEno delo vrbovanja i obuEavanja za vrgenje teroristiEkih dela i krividno delo
teroristiEkog udruiivanja.
4) Potvrda Posebnog odeljenja vigih sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nigu i Kraljevu za suzbijanje
korupcije, kojim se potvrduje da pravno lice iii preduzetnik nije osudivano za neka od slededh krivrdnih
dela: kriviEno delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti; krivreno delo davanje mita u
obavljanju privredne delatnosti; kriviEno delo zloupotreba u vezi sa javnim nabavkanna; kriviEno delo
prevare u obavljanju privredne delatnosti; krividno delo zloupotrebe poloiaja odgovornog lica i krivi'dno
delo pranja novca.
Zakonski zastupnici i fiziEka lica:
1) lzvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadldne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrduje
da zakonski zastupnik iii fizleko lice nije osudivao za slededa kriviEna dela:
1) krividno delo koje je izvrgilo kao elan organizovane kriminalne grupe i krividno delo udruiivanje radi
vrgenja krivibih dela;
2) kriviEno delo zloupotreba poloiaja odgovornog lica, kriviEno delo zloupotreba u vezi sa javnom
nabavkom, kriviEno delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti, kriviZno delo davanje mita u
obavljanju privredne delatnosti, kriviEno delo zloupotreba sluibenog polo2aja, krividno delo trgovina
uticajem, kriviZno delo primanje mita i krividno delo davanje mita; krivieno delo prevara, kriviEno delo
neosnovano dobijanje i korigdenje kredita i druge pogodnosti, kriviEno delo prevara u obavljanju
privredne delatnosti i krivIdno delo poreska utaja; krividno delo terorizam, krivIdno delo javno
podsticanje na izvrgenje teroristi6kih dela, krivi6no delo vrbovanje i obaavanje za vrgenje teroristidkih
dela i krivIdno delo teroristleko udruiivanje; kriviEno delo pranje novca, krivrdno delo finansiranje
terorizma; kriviEno delo trgovina ljudima i kriviEno delo zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u
ropskom odnosu.
Zahtev se mak podneti prema mestu rodenja ill prema mestu prebivaligta zakonskog zastupnika ill
fizi&og lica. Ukoliko ponudaE ima vie zakonskih zastupnika duian je da dostavi dokaz za svakog od njih.
Privredni subjekt koji ima sedigte u drugoj
Ako privredni subjekt ima sedigte u drugoj driavi kao dokaz da ne postoji osnov za iskljuEenje narailac
de prihvatiti izvod iz kaznene evidencije ill drugog odgovarajudeg registra iii, ako to nije mogude,
odgovarajudi dokument nadldnog sudskog ili upravnog organa u driavi sedigta privrednog subjekta,
odnosno driavi Eije je lice driavljanin. Ako se u driavi u kojoj privredni subjekt ima sedigte, odnosno

je lice driavljanin ne izdaju navedeni dokazi iii ako dokazi ne obuhvataju sve podatke u vezi sa
nepostojanjem osnova za iskljusdenje, privredni subjekt moie da, umesto dokaza, dostavi svoju pisanu
izjavu datu pod krividnom i materijalnom odgovornoku, overenu pred sudskim iii upravnim organom,
javnim beldnikom ill drugim nadldnim organom te driave, u kojoj se navodi da ne postoje navedeni
osnovi za iskliddenje privrednog subjekta.

Da life sam privredni subjekt iii njegov zakonski zastupnik osuclen za jedno iii vi§e krivienih dela,
pravosnainom presudom donesenom pre najvige pet godina duie, ako je pravosnainom presudom
utvrclen dull period zabrane ueeka u postupku javne nabavke koji se i dalje primenjuje?

1-tikenja plivajueeg nanosa sa vodenih povrgina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 1:
Akumulacija HE „Bajina Bata" (Srbija), 2-tikenja plivajueeg nanosa sa vodenih povegina
akumulacija u slivu reke Drine - Partija 2: Akumulacija HE „Vigegrad" (BiH)

ri
.2. Porezi i doprinosi

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

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



kriterijuma: kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ne postoji ovaj osnov za
iskljud'enje. Narudlac je duian da pre donogenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponudga
koji jeidostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za
kvalitativni izbor privrednog subjekta. Smatra se da privredni subjekt koji je upisan u registar ponudaCa
nema osnova za iskljusdenje iz 6Iana 111. stay 1. tat. 2) Zakona o javnim nabavkama. Nepostojanje ovog
osnova za iskljuZenje dokazuje se slededim dokazima: 1) Potvrda nadleinog poreskog organa da je
ponuda'd izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje iii da mu je obavezujudim
sporazumom ill regenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje pladanja duga,
uklju'dujudi sve nastale kamate i novEane kazne. 2) Potvrda nadleinog poreskog organa lokalne
samouprave da je ponuda izmirio dospele obaveze javnih prihoda iii da mu je obavezujudm
sporazunnom iii reKenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje pladanja duga,
ukljud'ujudi sve nastale kamate i novEane kazne. Pravno lice koje se nalazi u postupku privatizacije,
umesto dokaza iz tad. 1) i 2), prilaie potvrdu nadleinog organa da se nalazi u postupku privatizacije.
Privredni subjekt koji ima sedi§te u drugoj driavi: Ako privredni subjekt ima sedigte u drugoj driavi kao
dokazda ne postoje osnovi za iskljud'enje narailac e prihvatiti potvrdu nadleinog organa u driavi
sedigta privrednog subjekta. Ako se u driavi u kojoj privredni subjekt ima sediKte, odnosno driavi Ei i je
lice dr:iavljanin ne izdaju navedeni dokazi ili ako dokazi ne obuhvataju sve podatke u vezi sa
nepostojanjem osnova za iskljaenje, privredni subjekt moie da, umesto dokaza, dostavi svoju pisanu
izjavuidatu pod krivi6nom i materijalnom odgovornogdu, overenu pred sudskim ill upravnim organoyn,
javnim beleinikom ill drugim nadleinim organom te driave, u kojoj se navodi da ne postoje navedehi
osnovi za iskljuEenje privrednog subjekta.

Odnosi se na partije:

Porezi

1-eigeenja plivajueeg nanosa sa vodenih povriina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 1:
Akumulacija HE „Bajina Bata" (Srbija), 2-eikenja plivajueeg nanosa sa vodenih povrgina
akumulacija u slivu reke Drine - Partija 2: Akumulacija HE „Vigegrad" (BiH)

Pitanje u Wavi

Da li je privredni subjekt izmirio sve svoje dospele obaveze poreza?

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

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

Pravni osnov: elan 111. stay 1. ta.d. 3)-Narudlac je du'ian da iskljud privrednog subj4kta iz postupka javne nabavke ako
utvrdi da je privredni subjekt u periodu od prethodne dye godine od ana isteka roka za podnogenje
ponuda, odnosno prijava, povredio obaveze u oblasti zagtite iivotne sredine, socijalnog i radnog prava,
ukljuEujudi kolektivne ugovore, a narodto obavezu isplate ugovorene. zarade iii drugih obaveznih is6lata,
ukljaujudi i obaveze u skladu s odredbama medunarodnih konvencifa koje su navedene u Prilogu 8.
Zakona o javnim nabavkama.

Nadn dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Odnosi se na partije:

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

1-eigeenja plivajueeg nanosa sa vodenih povriina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 1:
Akumulacija HE „Bajina Bata" (Srbija), 2-ei§eenja plivajueeg nanosa sa vodenih poviiina
akumulacija u slivu reke Drine - Partija 2: Akumulacija HE „Vilegrad" (BiH)

Pitanje u izjavi

Povreda obaveza u oblasti Da life privredni subjekt, prema svom saznanju, povredio obaveze u oblasti agate iivotne sredine.
iivotne sredine

Povreda obaveza u oblasti
socijalnog prava

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

Povreda obaveza u oblasti
radnog prava

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

1.4. Sukob interesa

Pravni osnov: elan 111. stay 1. ta.d. 4)-NaruZilac je duan da iskljuEi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako
postoji sukob interesa, u smislu Zakona o javnim nabavkama, koji ne moie da se otkloni drugim ryl ramali



Odnosi se na partije:

Na6in dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Pitanje / trakni podaci u
izjavi:

Odnosi se na partije:

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

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

1-tigeenja plivajueeg nanosa sa vodenih povrgina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 1:
Akumulacija HE „Bajina Bata" (Srbija), 2-ti§6enja plivajueeg nanosa sa vodenih povriina
akumulacija u slivu reke Drine - Partija 2: Akumulacija HE „Vigegrad" (BiH)

1.5. Neprimeren uticaj na postupak

Pravni osnov: Clan 111. stay 1. tad 5)-Narailac je duian da iskljud privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako
utvrdi da je privredni subjekt pokugao da izvrgi neprimeren uticaj na postupak odludvanja naru'doca iii
da dode do poverljivih podataka koji bi mogli da mu omoguk prednost u postupku javne nabavke iii je
dostavio obmanjujuk podatke koji mogu da utiEu na odluke koje se tleu iskljuknja privrednog subjekta,
izbora privrednog subjekta iii dodele ugovora.

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

iskljuseenje. Nepostojanje ovog osnova za iskljuknje utvrduje narudlac.

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

Da Ii privredni subjekt moie da potvrdi da fife pokdko da izvri neprimeren uticaj na postupak
odlueivanja narueioca, da fife doko do poverljivih podataka koji bi mogli da mu omoguee prednost u
postupku javne nabavke kao i da fife dostavio obmanjujuee podatke koji mogu da utieu no odluke koje se
tieu iskljueenja privrednog subjekta, izbora privrednog subjekta iii dodele ugovora?

Odnosi se na partije: 1-eigeenja plivajueeg nanosa sa vodenih povriina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 1:
Akumulacija HE „Bajina Bata" (Srbija), 2-eigEenja plivajuEeg nanosa sa vodenih povrgina
akumulacija u slivu reke Drine - Partija 2: Akumulacija HE „Vigegrad" (BiH)

1.6. Staab nemoguenost plkanja, likvidacija I dr.

Pravni osnov: I tlan 112. stay 1. tad 1)-Narudlac mok u dokumentaciji o nabavci da predvidi da e da isklju'd
privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ako utvrdi da je privredni subjekt u
ste.6aju, da je nesposoban za pla6anje Ili je u postupku likvidacije, da njegovonn imovinom upravlja

IsteEajni (likvidacioni) upravnik iii sud, da je u aranimanu pogodbe sa poveriocima, da je prestao da
obavlja poslovnu delatnost iii je u bib o kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sliEnog postupka prema

I nacionalnim zakonima I propisima.

Na6in dokazivanja ispunjenosti lPrivredni subjekt dukn je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma: I kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvriduje da ne postoji ovaj osnov za

l iskljuknje.
I NaruCilac je duian da pre donoknja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuclaa koji je
I dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni
izbor privrednog subjekta.
Nepostojanje ovog osnova za iskljuknje dokazuje se potvrdom nadleinog suda, odnosno drugog
nadlekog organa.
Ako privredni subjekt ima sedigte u drugoj driavi kao dokaz da ne postoje osnove za isklju6enje narudlac
c e prihvatiti potvrdu nadlekog organa u driavi sedigta privrednog subjekta. Ako se u driavi u kojoj
privredni subjekt ima sedigte, odnosno driavi iji je lice driavljanin ne izdaju navedeni dokazi iii ako
dokazi ne obuhvataju sve podatke u vezi sa nepostojanjem osnova za iskljuEenje, privredni subjekt mok
da, umesto dokaza, dostavi svoju pisanu izjavu datu pod krivi6nom i materijalnom odgovornadu,
overenu pred sudskim iii upravnim organom, javnim beleinikom ill druginn nadlekim organom te driave,
u kojoj se navodi da ne postoji navedeni za iskljuEenje privrednog subjekta.

1-eigEenja plivajueeg nanosa sa vodenih povrgina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 1:
Akumulacija HE „Bajina Bata" (Srbija), 2-tikenja plivajueeg nanosa sa vodenih povriina
akumulacija u slivu reke Drine - Partija 2: Akumulacija HE „Vi§egrad" (BiH)



SteEaj

Pitanje u izjavi

Da life privredni subjekt u steeaju?

Nesposobnost za pladanje iii u
postupku likvidacije

Imovinom upravlja stedajni
(likvidacioni) upravnik iii sud

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

Da Ii iinovinom privrednog subjekt a upravlja steeajni (likvidacioni) upravnik III sud?

Araniman pogodbe sa
poveriocima

Da life privredni subjekt u aranimanu pogodbe sa poveriocima?

Prestanak obavljanja poslovne
delatnosti

Da life privredni subjekt prestao da obavlja poslovnu delatnost?

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

1.7. Teak oblik neprofesionalnog postupanja 
'

Pravni osnov: tlan 112. stay 1. tad 2)-Narailac moie u dokumentaciji o nabavci c16 predvidi da de da iskljki
privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ako utvrdi da je pravnosnaino
presudom ili odlukom drugog nadleinog organa, utvrdena odgovornost privrednog subjekta za teak
oblik neprofesionalnog postupanja koji dovodi u pitanje njegov integritet, u periodu od prethodne
godine od dana isteka roka za podno§enje ponuda, odnosno prijava,losim ako pravnosnainom presudom
ili odlukom drugog nadleinog organa nije utvrden drugi period zabrane ud'egda u postupku javne
nabavke 1

tri

Na'dn dokazivanja ispunjenosti
kriterijunna:

Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi i uz prijavuiponUdu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ne postoji ova] osnov za
iskljud'enje. Nepostojanje ovog osnova za iskIjigenje utvrduje narkilac.

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

Da life u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za podino§enje ponuda, odnosno prijava
utvrdena odgovomost privrednog subjekta za teiak oblik neprofesinalnog postupanja?

Odnosi se na partije: 1-tikenja plivajuEeg nanosa sa vodenih povrgina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 1:
Akumulacija HE „Bajina Bain" (Srbija), 2-eigeenja plivajuEeg nanosa sa vodenih povrgina
akumulacija u slivu reke Drine - Partija 2: Akumulacija HE „VigegrO" (BiH)

1
1.8. Dogovori u cilju narugavanja konkurencije i
Pravni osnov: tlan 112. stay 1. tat. 3)-NaruEilac moie u dokumentaciji o nabavci da predvidi da de da iskljki

privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ako utvrdi da je odlukom nadleinog
organa za zaKtitu konkurencije utvrdeno da se privredni subjekt dogovarao sa drugim privrednim
subjektima u cilju naru§avanja konkurencije, u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka
podno§enje ponuda. !

za

Nkin dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi i uz prijavu/poriudu podnese izjavu o ispunje
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrdUje da ne postoji ovaj osnov z
iskljud'enje. Nepostojanje ovog osnova za iskljkenje utvrduje narudlac.

osti

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

Da life u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za pOdnaenje ponuda utvrdeno d
privredni subjekt dogovarao sa drugim privrednim subjektima u cilju nardgavanja konkurencije?

se

Odnosi se na partije: 1-tigeenja plivajueeg nanosa sa vodenih povrgina akumulacija urvu reke Drine - Partija 1:
Akumulacija HE „Bajina Bata" (Srbija), 2-tikenja plivajuEeg nanosa sa vodenih povrgina

akumulacija u slivu reke Drine - Partija 2: Akumulacija HE „Viiegrad" (BiH)

1.9. Prethodno Lake u pripremi postupka nabavke

Pravni osnov: tlan 112. stay 1. tad 4)-Narailac mole u dokumentaciji o nabavc da predvidi da de da iskljud



privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ako utvrdi da postoji narugavanje
konkurencije zbog prethodnog deka privrednog subjekta u pripremi postupka nabavke, u smislu d* lana
90. Zakona o javnim nabavkama, koja ne moie da se otkloni drugim merama.

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

iskljaenje. Nepostojanje ovog osnova za iskljuEenje utvrduje narualac.

Da lije privredni subjekt sa njim povezano lice bio ukljueen u pripremu postupka nabavke?Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

Odnosi se na partije: 1-dieenja plivajuEeg nanosa sa vodenih povrgina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 1:
Akumulacija HE „Bajina Bata" (Srbija), 2-tikenja plivajueeg nanosa sa vodenih povrgina
akumulacija u slivu reke Drine - Partija 2: Akumulacija HE „Vi§egrad" (BiH)

1.10. Povrede ranije zakljuZenih ugovora

Pravni osnov: elan 112. stay 1. tad. 5)-Narue'ilac mole u dokumentaciji o nabavci da predvidi da e da iskljuEi
privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ako utvrdi da privredni subjekt u
periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za podnogenje ponuda nije ispunjavao obaveze iz
ranije zakljaenih ugovora o javnoj nabavci iii ranije zakljuCenog koncesionog ugovora, Eija je posledica
bila raskid tog ugovora, naplata sredstva obezbedenja, naknada gtete ili dr.

NaEin dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

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

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

Odnosi se na partije:

Da life u periodu od prethodne tri godine od dana isteka roka za podnaenje ponuda privredni subjekt bio
ugovorna strana u ranije zakljutenom ugovoru o javnoj nabavci iii ugovoru o koncesiji eija je posledica
bila raskid tog ugovora, naplata sredstva obezbecienja, naknada g'tete ili dr?

1-digenja plivajueeg nanosa sa vodenih povriina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 1:
Akumulacija HE „Bajina Bata" (Srbija), 2-eikenja plivajueeg nanosa sa vodenih povriina
akumulacija u slivu reke Drine - Partija 2: Akumulacija HE „Vi§egrad" (BiH)

i.11. Neistiniti podaci i nedostavljanje dokaza

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

_
Privredni subjekt du2an je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ne postoji ovaj osnov za
iskljuEenje. Nepostojanje ovog osnova za iskljuEenje utvrduje narailac.

Nain dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

Odnosi se na partije:

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

1-eigeenja plivajaeg nanosa sa vodenih povriina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 1:
Akumulacija HE „Bajina Bata" (Srbija), 2-tigEenja plivajaeg nanosa sa vodenih povriina
akumulacija u slivu reke Drine - Partija 2: Akumulacija HE „Viiegrad" (BiH)



2. TehniEki i struEni kapacitet

2.1. Spisak izvedenih radova

Pravni osnov: elan 117. stay 1.-Narudlac moie da odredi uslove u pogledu tehni'dkog
obezOeduje da privredni subjekt ima potrebne kadrovske i tehnidle resurse
izvrienje ugovora o javnoj nabavci sa odgovarajudim nivoom kvaliteta,
privredni subjekt ima dovoljno iskustva u pogledu ranije izvrgenih ugovora.

i strubog kapaciteta kojima
i iskustvo potrebno za

a narodito moie da zahteva

se

da

Dodatni opis kriterijuma: Da je privredni subjekt tokom perioda od poslednje tri godine pre isteka roka za podnoienje pon
realizovao najmanje 1 (jeclan) ugovor koji se odnosi na radove na Ei4enju ili uredenju akumulacij.
korita reka. I

da
ili

Nadin dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje
izbor privrednog subjekta.
Narudilac je duian da pre donogenja odluke u postupku javne nabavke
dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjanosti
izbor privrednog subjekta.
Ovaj kriterijum dokazuje se dostavljanjem spiska radova izvedenih tokom
pre isteka roka za podnogenje ponuda, odnosno prijava sa potvrdamao
ishodu najvainijih radova, a ako je potrebno da bi se obezbedio odgoVarajudi
narudoci mogu da naznaee da de se uzeti u obzir dokaz o relevantnim
duiern od tri godine.

Dokaii:
,

1) Spisak radova izvedenih u poslednje tri godine, radunajudi od dana
za predmetnu JN (referentna lista). Spisak radova, mora da sadrii najmanje
referentnog narudioca, broj i datum ugovora pa kome su izvedeni radovi
ugovora.
2) Potvrde o dobro izvedenim radovima, reference, izdate od strane narudilaca
radovi. Potvrde moraju da sadrie najmanje sledede podatke: naziv referentnog
kontakt (ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa), naziv privrednog
datum ugovora pa kome su izvedeni radovi, datum realizacije navedenog
radova. 1i
Narudilac zadriava pravo da svaku dostavljenu potvrdu o dobro izvedenim
3) KoPije ugovora na koji se potvrde o dobro izvedenim radovima odn'iose
situacije po tim ugovorima. I

1

podnese izjavu o ispunjeno
'Ida ispunjava ovaj kriterijum za

1
zahteva od ponudada koji je

kriterijuma za kvalitativni

.
perioda od tri poslednje godine

zadovoljavajudem izvodenju
nivo konkurencije,

radovima izvrgenim u period

isteka roka za podno§enje ponuda
sledede podatke: naziv

i datum realizacije navede

kod kojih su izvedeni
narudoca i lice za

subjekta — izvodad'a radova,
ugovora, kratak opis izvedenih

radovima (referencu) proven.
i kopije raduna - okondan -

ti

i

og

broj i

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

U referentnom periodu privredni subjekt je izveo sledeee radove: 1

Odnosi se na partije: 1-Eikenja plivajaeg nanosa sa vodenih povegina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 1:
AkuMulacija HE „Bajina Bata" (Srbija), 2-Zigienja plivaju&g nanosal sa vodenih povriina
akumulacija u slivu reke Drine - Partija 2: Akumulacija HE „Vigegrad" (BiH)

1

Uslovi '

Da je privredni subjekt tokom perioda od poslednje tri godine pre isteka roka za podnogenje ponuda realizovao najmanje 1 (jedan)
ugovor koji se odnosi na radove na 6igdenju ill uredenju akumulacija iii korita reka.

2.2. Alati, pogonska iii tehniEka oprema

Pravni osnov: elan 117. stay 1.-Narailac moie da odredi uslove u pogledu tehniEkog i struEnog kapaciteta kojima se
obezbeduje da privredni subjekt ima potrebne kadrovske i tehni'dke resurse i iskustvo potrebno za

1
izvrienje ugovora o javnoj nabavci sa odgovarajudim nivoom kvaliteta, a narodito moie da zahteva a
privredni subjekt ima dovoljno iskustva u pogledu ranije izvrgenih ugovora. 
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Dodatni opis kriterijuma: Da privredni subjekt raspolaie neophodnim tehniEkim kapacitetom — da poseduje Ili da mole uzeti
pod zakup sledeee:



NaEin dokazivanja ispunjenosti
kriterijuma:

Pitanje / traieni podaci u
izjavi:

Odnosi se na partije:

Uslovi

1. Kamion kiper nosivosti preko 10 t —1 komad;
2. Kombinirka (SKIP) —1 komad;
3. HidrauliEki utovariva — grajfer — 1 komad.

Privredni subjekt duian je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrduje da ispunjava ovaj kriterijum za
izbor privrednog subjekta.
Narudlac je duian da pre donogenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponudga koji je
dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni
izbor privrednog subjekta.
Ovaj kriterijum dokazuje se dostavljanjem izjave oo alatima, pogonskoj ill tehniEkoj opremi koja je
pruiaocu usluge ill izvoda6u radova na raspolaganju za izvrgenje ugovora.

Dokazi:
1) Ukoliko je tehniEka oprema u vlasnigtvu Privrednog subjekta dostaviti overenu i potpisanu popisnu
listu na dan 31.12.2020.godine, odtanu saobraeajnu dozvolu i polisu osiguranja;
2) Ukoliko je tehniela oprema kupljena od 01.01.2021. godine, Privredni subjekt je u obavezi da dostavi
fotokopiju rguna i otpremnice, oEitanu saobra6ajnu dozvolu i polisu osiguranja;
3) Ako se tehniEka oprema iznajmljuje dostaviti overenu i potpisanu popisnu listu od firnne od koje se
iznajmljuje, oCitanu saobra6ajnu dozvolu i polisu osiguranja i dokaz — Potvrdu da e Privredni subjekt
Ugovorom o zakupu tehnisdke opreme mod da raspolaie zahtevanim opremom u toku izvodenja radova.
U sluEaju dostavljanja navedene Potvrde, da ee se Ugovorom o zakupu koristiti tehnidka oprema,
izabrani lzvodaE radova je duian da pre sklapanja Ugovora dostavi Narudocu zakljaen Ugovor o zakupu,
u suprotnom Ugovor za izvocienje predmetnih radova nee biti zakljaen.

4) Fotokopija atesta o ispravnosti tehniEke opreme ne stariji od dye godine rgunajudi od dana isteka
roka za podnogenje ponuda za predmetnu JN za tehniEku opremu pod rednim brojem 3 - grajfer;

NAPOMENA: Odtanu saobraeajnu dozvolu i polisu osiguranja dostaviti za tehraku opremu pod rednim
brojem 1. i 2 (Kamion kiper nosivosti preko 10 t — 1 komad i Kombinirka (SKIP) — 1 komad).

Privredni subjekt imaee sledeee alate, pogonsku iii tehnieku opremu na raspolaganju za izvdenje
ugovora:

1-tigEenja plivajueeg nanosa sa vodenih povrgina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 1:
Akumulacija HE „Bajina Bata" (Srbija), 2-tiidenja plivajuEeg nanosa sa vodenih povriina
akumulacija u slivu reke Drine - Partija 2: Akumulacija HE „Vigegrad" (BiH)

Da privredni subjekt raspolaie neophodnim tehnielim kapacitetom — da poseduje iii da moie uzeti pod zakup slede6e:
1. Kamion kiper nosivosti preko 10 t — 1 komad;
2. Kombinirka (SKIP) —1 komad;
3. Hidraulai utovariva'd — grajfer — 1 komad.



UPUTSTVO

PONUDALIMA KAKO DA SALINE PONUDU

Deo /co' nkursne dokumentacije koji se formira putem Portala

Podaci o naruZiocu
:

NaruEilac: 1 Javno preduzeEe „Elektroprivreda Srbije"
;

Poreski identifikacioni broj (PIB): 103920327

Adresa: Balkanska 13

11000 Beograd

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

Osnovni podaci o postupku
1

Naziv postupka: i
1

tikenja plivajuCeg nanosa sa vodenih povriina akumulacija
;

u slivu reke Drine

Referentni broj: JN/2100/0184/2021 (475/2021)

Vrsta postupka: : Otvoreni postupak
,

Vrsta predmeta nabavke: : Radovi

Opis:

'
.

I,
:

Na vodotoku reke Drine do profila brana HE"Vigegrad" i HE
izvrgena kultivacija prostora dui sliva reke niti su uredene deponije
otpada od naselja u slivu. Posledica ove nesredenosti je da
akumulacija, nalazi vie hiljada kubika raznog plivajudeg materijala
drvenih grana, plastiEnih fla§a razlilitih velidna, EeliEnih buradi,
od friiidera, plinskih boca, automobilskih guma, Eak i ogtedenih

Ovakav otpadni plivajudi materijal izaziva probleme u funkcionisanju
organa, naroEito na HE „Bajina Bata", vodeni prostor akumulacija
prohodan za plovidbu i estetski devastiran.

Jedini naEin da se vodena povrgina oslobodi Plivajudeg materijala
Egeenje i propisno deponovanje van uticaja reke Drine.

„Bajina Bata" nije
komunalnog

se na vodenoj povrgini
od drveta,

povremeno delova
Eamaca.

prelivnih
je tegko

je redovno

Rok za podnogenje: 07.05.2021 08:00

Karakteristike postupka javne nabavke (instrumenti i tehnike)

Zakljueuje se ugovor o javn
i
oj nabavci.

UPUTSIVO
PONUDAtIMA KAKO DA SAONE PON UM

1



Opis predmeta / partija

tikenja plivajuEeg nanosa sa vodenih povegina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 1: Akumulacija
HE „Bajina Bata" (Srbija)

Opis nabavke:

Na vodotoku reke Drine do profila brana HE"Vi§egrad" i HE „Bajina Bata" nije izvrgena kultivacija
prostora dui sliva reke niti su uredene deponije komunalnog otpada od naselja u slivu. Posledica ove
nesredenosti je da se na vodenoj povrgini akumulacija, nalazi vie hiljada kubika raznog plivajaeg materijala od
drveta, drvenih grana, plasti6nih flaga razIldtih velidna, 6e1i6nih buradi, povremeno delova od friiidera, plinskih
boca, automobilskih guma, 6ak i ogte6enih L'amaca.

Ovakav otpadni plivajud materijal izaziva probleme u funkcionisanju prelivnih organa, narodto na HE
„Bajina Bata", vodeni prostor akumulacija je taco prohodan za plovidbu i estetski devastiran.

Jedini nadn da se vodena povrgina oslobodi plivajuaeg materijala je redovno 6ikenje i propisno
deponovanje van uticaja reke Drine.

Narudlac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:

Cene

Nadn rangiranja prihvatljivih ponuda:

Automatsko rangiranje

tiMenja plivajueeg nanosa sa vodenih povriina akumulacija u slivu reke Drine - Partija 2: Akumulacija
HE „Vigegrad" (BiH)

Opis nabavke:

Na vodotoku reke Drine do profila brana HE"Vigegrad" i HE „Bajina Bata" nije izvrgena kultivacija
prostora dui sliva reke niti su uredene deponije komunalnog otpada od naselja u slivu. Posledica ove
nesrectenosti je da se na vodenoj povrgini akumulacija, nalazi vie hiljada kubika raznog plivajtkeg materijala od
drveta, drvenih grana, plastiEnih flaga razli6itih velldna, eelienih buradi, povremeno delova od friiidera, plinskih
boca, automobilskih guma, "ak i ogte6enih 6amaca.

Ovakav otpadni plivajud materijal izaziva probleme u funkcionisanju prelivnih organa, naro6ito na HE
„Bajina Bata", vodeni prostor akumulacija je tegko prohodan za plovidbu i estetski devastiran.

Jedini nadn da se vodena povrgina oslobodi plivajueeg materijala je redovno 6ikenje i propisno
deponovanje van uticaja reke Drine.

Narudlac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:

Cene

Na'an rangiranja prihvatIjivih ponuda:

Automatsko rangiranje

Elektronska komunikacija i razmena podataka na Portalu javnih nabavki
U postupku se zahteva elektronska komunikacija.

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

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

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

Dokumentaciji u ovom postupku javne nabavke na Portalu javnih nabavki pristupa se na stranici postupka:
https://jnportaLujn.gov.rsitender-eo/25475

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

UPUTSTVO
PONUDAtIMA KAKO DA SAtl NE PONUDU
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slanje zahteva za dodatnim informacijama iii pojainjenjem u vezi sa dokumentacijom o
nabavci kao i ukazivanje naruZiocu na eventualno uolene nedostatke i nepravilnosti u
dokumentaciji o nabavci
vidi opgte uputstvo za korisnike Portala 

formiranje grupe ponudaa
vidi opgte uputstvo za korisnike Portala 

priprema i podnog'enje ponude
vidi opgte uputstvo za korisnike Portala 

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

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

slanje zahteva za zaititu prava
vidi ()ate uputstvo za korisnike Portala 

dodela ovlagdenja 'punomodniku za zastupanje u postupku zaitite prava
vidi ()ate uputstvo za korisnike Portala 

Privredni subjekt moie putem Portala javnih nabavki da trail od narudoca dodatne informacije iii pojagnjenja u

vezi sa dokumentacijom o nabavci, pri d'emu moie da ukaie narudocu ukoliko smatralda postoje nedostaci iii
nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci, i to najkasnije 6 dana pre isteka roka za podnogenje.

SanduEe elektronske pate u postupku

vidi opgte uputstvo za korisnike Portala 

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

o lzmene konkursne dokumentacije

o Dodatne informacije iii pojagnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci

o lzmene elektronskog kataloga

o Odluka o dodeli / obustavi

o Objavljeni oglasi o javnoj nabavci

Korisnik odnosno privredni subjekt koji u6estvuje u postupku kroz sanduZe putem Portala prima:

o Potvrda o uspegno podnetoj ponudi / prijavi

o Potvrda o uspegno podnetoj izmeni / dopuni ponude / prijave

o Potvrda o opozivu ponude / prijave

o Poziv za podno§enje ponuda

o Poziv za igegde u e-licitaciji

o Zapisnik o otvaranju ponuda

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

Pripremanje i podno§enje ponude / prijave

Privredni subjekt sadnjava ponudu/prijavu na Portalu javnih nabavki prema strukturi i sadriini koju je definisao

Narudilac prilikom priprerne postupka javne nabavke na Portalu.

Privredni subjekt koji podnosi ponudu / prijavu mora da bude registrovan na Portalu sa najmanje jednim, a

poieljno vie korisnika (odnosno korisnaih naloga).
vidi opgte uputstvo za korisnike Portala 

UPUTSTVO
PONUDAtIMA KAKO DA SAtINE PONUDU
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Ponudg koji je samostalno podneo ponudu ne moie istovremeno
podizvocia, niti isto lice moie uEestvovati u vie zajedniEkih ponuda.

PonudaE moie da podnese samo jednu ponudu osim u sludaju kad
ponude sa varijantama.

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

Rok za podnoKenje ponuda iii prijava: 07.05.2021 08:00

Jezici na kojima ponude iii prijave mogu biti podnete: Srpski

da uEestvuje u zajedniEkoj ponudi ill kao

a je dozvoljeno ili se zahteva podnogenje

U obrascu ponude/prijave ponudaE/kandidat mora izjavom o integritetu da potvrdi pod punom materijalnom i
kriviEnom odgovornogdu da je svoju ponudu/prijavu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim
ponudadima/kandidatima ili zainteresovanim licima i da garantuje taEnost podataka u ponudi/prijavi.

Pripremanje i podnoKenje zajedniEke ponude / prijave

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

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

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

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

U sluE'aju zajedniEke ponude / prijave podaci o Elanovima grupe deo su obrasca ponude / prijave.

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

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

Priprema ponude / prijave sa podizvodaem

Ukoliko ponuda/prijava ukljuEuje podizvocThEe, oni treba da budu registrovani korisnici Portala javnih nabavki, ali
ne treba da daju saglasnost privrednom subjektu za podnogenje ponude/prijave putem Portala.

Privredni subjekt koji namerava da izvrgenje dela ugovora poveri podizvodaEu, duan je za svakog pojedinog
podizvodaEa navede:

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

2) podatke o delu ugovora koji de se poveriti podizvodaEu (po predmetu III u kolkVni, vrednosti iii
procentu).

3) podatak da Ii podizvoda6 zahteva da mu naruEilac neposredno plada dospela potraiivanja za
deo ugovora koji je on izvrgio.

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

UPUTSTVO
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Priprema dokumenata u okviru ponude / prijave

Privredni subjekt u'atava dokumente ponude / prijave prema definisanoj strukturi. Podriani formati i veliEina
dokumenata propisani su Uputstvom za korigtenje Portala javnih nabavki. U sluEaju da pojedini dokument
prevazilazi velidnu omogu6enu na Portalu javnih nabavki, prepordeno je korikenje korn

I
presije dokumenata iii

deljenje dokumenta u manje delove i uatavanje manjih i/ili kompresovanih dokumenata na Portal javnih nabavki.

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

Privredni subjekt moie da priprema, uatava na Portal (Stranica postupka 4 Ponude Ii Prijave 4 Priprema
dokumentacije) dokumente koje namerava da prilaie u okviru ponude / prijave.

vidi opgte uputstvo za korisnike Portala 

Narualac je definisao da uz ponude / prijave za predmet / partije zahteva slede6e dokumente.

Za predmet / partiju: 1 ifenjà plivajueeg nanosa sa vodenih poviiina akumulacija u slivu reke Drine - Partija
Akumulacija HE „Bajina IL*" (Srbija) _ _ _

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

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

Obrazac strukture ponudene cene - Obrazac strukture ponudene cene se popunjava u skladu sa datim
uputstvom ispod tabele Obrasca.

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta - Portal automatski formira popunjeni
obrazac Izjave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.

Sredstvo obezbedenja za ozbiljnost ponude

Podaci o vrsti, sadriini, naanu podnogenja, visini i rokovima obezbedenja ispunjenja obaveza ponudga navedeni
su u posebnom poglavlju ovih Uputstava.

- ,
Za predmet / partiju: 2 eigtenja plivajueeg nanosa sa vodenih povrgina akumulacija u slivu reke Drine - Partija
2: Akumulacija HE „Vigegrad" (BiH)

Narudlac zahteva da ponuda e'  u svojoj ponudi / prijavi priloii sledeee dokumente:

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

Obrazac strukture ponudene cene - Obrazac strukture ponudene cene se popunjaa u skladu sa datim
uputstvom ispod tabele Obrasca.

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta - Portal automatski formira popunjeni
obrazac Izjave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.

Sredstvo obezbedenja za ozbiljnost ponude

Podaci o vrsti, sadr ini, naEinu podnoKenja, visini i rokovima obezbedenja ispunjenja obaveza ponuda6a navedeni
su u posebnom poglavlju ovih Uputstava.

Uz svaki traieni dokument privredni subjekt moie da uata vie dokumenata, ako se dokument sastoji od vie
delova.

Prilikom udtavanja dokumenata na Portal javnih nabavki privredni subjekt na Portalu oznaEava da II je pojedini
dokument ponude poverljiv (u skladu sa Elanom 38. Zakona o javnim nabavkama), navodi pravni osnov na osnovu
kojeg su dokumenti oznaEeni poverljivim i obrazIaie razlog(e) poverljivosti. U slubju da odredeni dokument ima
samo pojedine delove poverljive, pre udtavanja tog dokumenta na Portal, potrebno je da privredni subjekt izdvoji
poverljive delove u zasebni dokument, oznad ga poverljivim, I tako ga delta na Portal javnih nabavki. Delove koji
nisu poverljivi, potrebno je razdvojiti u zasebni dokument III dokumente i tako ih datati na Portal javnih nabavki.
Niti jedan deo elektronske ponude / prijave ne potpisuje se, nije potreban peat niti je potrebno skeniranje
dokumenata.

UPUTSTVO
PONUDAtIMA KAKO DA SACINE PONUDU
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Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta

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

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

Naein popunjavanja e-lzjave putem Portala:
vidi opgte uputstvo za korisnike Portala 

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

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

Delovi ponude / prijave koje nije moguEe dostaviti elektronskim putem

U sluEaju da deo iii delove ponude / prijave nije mogu6e dostaviti elektronskim sredstvima putem Portala javnih
nabavki (v. e' lan 45. stay 3. Zakona o javnim nabavkama), privredni subjekt je duian da navede u ponudi / prijavi
ta6an deo ill delove ponude / prijave koje podnosi sredstvima koja nisu elektronska.

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

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

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

Trg Duiana JerkoviEa broj 1

31250 Bajina Bain

Srbija

Sa naznakom:

Deo ponude / prijave za javnu nabavku: eigeenja plivajueeg nanosa sa vodenih povrgina akumulacija u slivu
reke Drine

Referentni broj: JN/2100/0184/2021 (475/2021)

Broj ponude:

NE CTIVARATI

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

Na poledini koverte ill na kutiji treba navesti naziv i adresu privrednog subjekta. U slaaju da deo ill delove
ponude / prijave podnosi grupa privrednih subjekata, na koverti je potrebno naznaEiti da se radi o grupi
privrednih subjekata i navesti nazive i adresu svih elanova grupe.

Deo ili delovi ponude / prijave smatraju se blagovremenim ukoliko su primljeni od strane narueioca do
07.05.2021 do 08:00 Easova.

Narue'ilac ee privrednom subjektu predati potvrdu prijema. U potvrdi o prijemu Naruellac e navesti datum i
vreme prijema.

Deo ili delove ponude / prijave koje Naruellac nije primio u roku odredenom za podnogenje ponuda / prijava,
odnosno koji je primljen po isteku dana i sata do kojeg se ponude / prijave mogu podnositi, smatra6e se
neblagovremenim. Neblagovrenneni deo ili delove ponude / prijave Naruellac e pa okon'eanju postupka
otvaranja vratiti neotvorene Ponuclae'u, sa naznakom da su podneti neblagovremeno.

UPUTSTVO
PONUDAtIMA KAKO DA SAtINE PONUDU
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Priprema i podnoienje ponuda za partije

Ovaj predmet nabavke je oblikovan u vie partija

Moguenost podnoKenja ponude za sve partije

Popunjavanje obrasca ponude
Predmet / Partija: 1 ergeeifija Oivajueeg nanosa sa vodenih povriina akumulacija u slivu reke Drine ;Partija
Akumulacija HE Bajina BaitalSrbija)

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

Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi)

Naziv: Rok vaienja ponude

Jedinica mere: dan

Opis i pojagnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

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

Minimalna dozvoljena vrednost: 60,00

Primena ireba

Ukoliko nakon rangiranja na, osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguee
doneti odluku o dodeli ugovOra, narddlac e ugovor dodeliti ponudgu koji bude izvdeen putem 2reba. Narudilac
ee obavestiti sve ponudaEe koji su podneli ponude o datumu kada ee se odriati izvladenje putem ireba. trebom
ee biti obuhvadene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i
rezervnih kriterijuma (ako su definisani).

lzvIgenje putem ireba narudlac e izvr iti javno, u prisustvu ponuda6a, Ito tako to e nazive ponudada ispisati
na odvojenim papirima, koji su iste velidne i boje, te de sve te papire staviti u providna kutiju odakle de prvo
izvudi samo jedan papir. Ponpda'eu iji naziv bude na izvue'enom papiru ee biti dodeljen ugovor. Nakon izvlad'enja
prvog papira narudlac izvlad preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvdeeni rangira
preostale ponuclge.

Ponudadma koji ne prisustvuju ovom postupku, narddlac ee dostaviti zapisnik izvIgenja putem ireba.

Predmet / Partija: 2 eigtenja plivajaeg nanosa sa vodenih povriina akumulacija-u slivU reke Drine - Partija 2:
Akumulacija HE „Vigegrad" (BiH) 1

- I
Cena se iskazuje u dinarimal sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uraEunatim svim trogkOvima koje ponuda6
ima u realizaciji predmetne javne nabavke.

Ostali zahtevi nabavke (koji nisu navedeni iznad kao kriterijumi)

Naziv: Rok vaienja ponude

Jedinica mere: dan

Opis i pojagnjenje kriterijuma i dokazi potrebni za proveru:

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

Minimalna dozvoljena vrednost: 60,00

Primena ireba

Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguee
doneti odluku o dodeli ugovora, nardellac ee ugovor dodeliti ponudad'u koji bude izvdden putem ireba. Nardellac

obavestiti sve ponudge koji su podneli ponude o datumu kada de se odriati izvladenje putem 2reba. 2rebom
ee biti obuhvaeene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i
rezervnih kriterijuma (ako su definisani).

UPUTSTVO
PONUDAtIMA KAKO DA SAtINE PONUDU
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lzvladenje putem ireba narudilac ee izvrKiti javno, u prisustvu ponudada, i to tako to de nazive ponuclada ispisati
na odvojenim papirima, koji su iste velidine i boje, te ee sve te papire staviti u providnu kutiju odakle ee prvo
izvuei samo jedan papir. Ponudadu diji naziv bude na izvudenom papiru ee biti dodeljen ugovor. Nakon izvladenja
prvog papira narudilac izvladi preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvudeni rangira
preostale ponudade.

Ponudadima koji ne prisustvuju ovom postupku, narudilac ee dostaviti zapisnik izvladenja putem ireba.

UPUTSTVO

PONUDALIMA KAKO DA SALINE PONUDU
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Rok i naein plaeanja

Narualac se obavezuje da te sva platanja vriiti na osnovu privremenih situacija i okoncane situacije potpisanih
i overenih od strane odgovornog lica za izvrienje Ugovora sa strane Naruaoca i oviaitenog lica lzvodata radova
u roku od 45 dana od prijema istih na pisarnici Naruaoca.

Obaveze koje dospevaju nakon isteka aktuelnog Trogodignjeg Programa poslovanja, bite realizovane najviie
do iznosa sredstava, koja te za tu namenu biti odobrena u novom programu poslovanja JP EPS za godine u
kojima te se platati ugovdrene obaveze

lzvodat radova je obavezan da redovno izdaje perioditne ratune - privremene situacije a nakon zavrietka
ugovorenih radova iii po isteku ugovorenog roka zavrietka radova konatni ratun — okontanu situaciju.

Privremene situacije i okontana situacija se ispostavljaju prema kolianama iz obratunskih listova gradevinske
knjige i gradevinskog dnevnika, overenih i potpisanih od strane odgovornog lica za izvrienje Ugovora sa strane
Narutioca i oviaitenog lica lzvodata radova.

Naan izdavanja privremenih situacija za lzvodenje radova

lzvodat radova, za radove izvedene u prethodnom periodu a na osnovu Zapisnika o izvedenim radovima u tom
periodu, izdaje privremene situacije koje moraju biti overene od strane odgovornog liza za pratenje izyrienja
ugovora, a koje sadrie posebne iznose naknada, kako sledi:

iznos naknade za izvodenje radova koji predstavljaju promet iz oblasti gradevinarstva uz navodenje
Kifre delatnosti propisane Pravilnikom o utvrdivanju dobara i usluga iz oblasti griadevinarstva za svrhu
odredivanja poreskog duinika za PDV, a sve u skladu sa Zakonom o PDV-u vaietim u Republici Srbiji,

iznos naknade za izvodenje radova koji ne predstavljaju promet iz oblasti gradevinarstva u skladu sa
Zakonom o PDV-u vaietimlu Republici Srbiji.

lzvodat radova, u privremenoj situaciji, unosi podatak o klasifikacionoj delatnosti u skladu sa Pravilnikom o
utvrdivanju dobara iusluga z oblasti gradevinarstva za svrhu odredivanja poreskog duinika za PDV.
Privremena situacija treba da sadrii sve elemente predvidene odredbama lana 42. Z4kona o PDV-u vaietim
u Republici Srbiji.

Naan izdavanja okontane situacije za lzvodenje radova

lzvodat radova izdaje okontanu situaciju na osnovu Zapisnika o izvedenim radovima po okontanoj situaciji,
koja mora biti overene od strane odgovornog lica za pratenje izyrienja ugovora, a koja sadrii posebne iznose
naknada, kako sledi:

iznos naknade za lzvodenje radova koji predstavljaju promet iz oblasti gradevinarstva uz navodenje
gifre delatnosti propisane Pravilnikom o utvrdivanju dobara i usluga iz oblasti gradevinarstva za svrhu
odredivanja poreskog duinika za PDV i Uredbom o klasifikaciji delatnosti, a sve u skladu sa Zakonom o PDV-u
vaietim u Republici Srbiji,

iznos naknade za livodenje radova koji ne predstavljaju promet iz oblasti gradevinarstva u skladu sa
Zakonom o PDV-u vaietim u Republici Srbiji.

lzvodat radova, u okontanoj situaciji, unosi podatak o klasifikacionoj delatnosti u skladu sa Pravilnikom o
utvrdivanju dobara i usluga ,iz oblasti gradevinarstva za svrhu odredivanja poreskog duinika za PDV. Okontana
situacija treba da sadrii sve elemente predvidene odredbama Elana 42. Zakona o PDV-u vaietim u Republici
Srbiji.

UPUTSTVO
PONUDACIMA KAKO DA SAtINE PONUDU I
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Privremene i okorgana situacija moraju da glase na: Javno preduzeee „Elektroprivreda Srbije" Beograd,
Balkanska 13, matiZni broj: 20053658, PIB: 103920327, Ogranak "Drinsko - Limske hidroelektrane" Bajina
Bain, Trg Duiana Jerkoviea broj 1, 31250 Bajina Bata.

Privremene i okonEana situacija moraju biti dostavljene na adresu Naruaoca: Javno preduzeee
„Elektroprivreda Srbije" Beograd, Balkanska 13, Ogranak "Drinsko - Limske hidroelektrane" Bajina Bain, Trg
Duiana Jerkoviea broj 1, 31250 Bajina Bata, u 3 (slovima: tri) originalna primeraka.

Ponuda mora biti vaika 60 dana od dana otvaranja ponuda.

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

Naan izmene i dopune ponude / prijave

vidi opgte uputstvo za korisnike Portala 

NaZin opoziva ponude / prijave

vidi opgte uputstvo za korisnike Portala

UPUTSTVO
PONUDAtl MA KAKO DA SACINE PON UDU
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Podaci o vrsti, sadriini, naZinu podno§enja,
ispunjenja obaveza ponudga

Sredstva obezbedenja zalozbiljnost ponude

SREDSTVA OBEZBEDENJA ZA PARTIJU 1

DEO PONUDE

Menica kao sredstvo obezbedenja za ozbiljnost ponude

Ponuda je obavezan da, kao deo ponude, Naru6iocu dostavi:

visini i rokovima obezbedenja

1) blanko sopstvenu menicu za ozbiljnost ponude koja je

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

• evidentirana u RegiStru menica i ovlageenja koga vodi Narodna banka Srbije u skladu sa Odlukom o bIi im
uslovima, sadriini i na6inu vodenja registra menica i ovlagdenja („Sl. glasnik RS" br. 56/11, 80/15, 76/2016 i
82/2017) i to dokumentuje overenim zahtevom poslovnoj banci da registruje menicu sa odredenim serijskim
brojem, osnovom na osnovu koga se izdaje menica i merino ovlakenje (broj JN) ukljueujud i iznos iz osnova
(taEka 4. stay 2. Odluke).

I 
2) Menibo pismo — ovlascenje kojim lzvocia6 radova ovlakuje Narudoca da moze naplatiti menicu koja je
neopoziva, bez prava protesta i naplativa na prvi poziv, na iznos od 2 % od vrednosti ponuicle (bez PDV) sa rokom
vaienja minimalno 30 dana dam od roka vaienja ponude, s tim da eventualni produietak roka vaienja ponude
ima za posledicu i produienje roka vaienja menice i meniEnog ovlagdenja, koje mora biti izd

i
ato na osnovu Zakona

o menici.

3) ovlagaenje kojim zakonski :zastupnik ovlagduje lica za potpisivanje menice i meni6nog ovlagdenja za konkretan
posao, u sluEaju da menicu i Mena° ovlagaenje ne potpisuje zakonski zastupnik ponuda6a.

4) fotokopiju vaikeg KartIona deponovanih potpisa ovlakenih lica za raspolaganje novEanim sredstvima
lzvodaEa radova kod poslovne banke, overenu od strane banke na dan izdavanja menice i meniEnog ovlakenja
(potrebno je da se poklapaju'datum sa meranog ovlagdenja i datum overe banke na fotokopiji depo kartona),

5) fotokopiju OP obrasca.

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

Osnovi za naplatu sredstva obezbedenja za ozbiljnost ponude su:

u slue'aju da ponuda6 odustane od svoje ponude u roku vaienja ponude,

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

neosnovano odbije da zakljusei ugovor o javnoj nabavci iii

ne dostavi sredstvo Obezbedenja za ispunjenje ugovornih obaveza.

SREDSTVA OBEZBEDENJA ZA PARTIJU 2

DEO PONUDE

Bankarska garancija kao sredstvo obezbedenja za ozbiljnost ponude

PonudaE dostavlja original Bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u visini od 2% vrednosti ponude bez PDV.
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Bankarska garancija ponucia6a mora biti neopoziva, bezuslovna (bez prava na prigovor) i naplativa na prvi pisani
poziv, sa trajanjem najmanje od 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana dui od roka vaienja ponude.

Naru6ilac ée unovati garanciju za ozbiljnost ponude datu uz ponudu ukoliko Ponudg:

odustane od svoje ponude u roku vaienja ponude, iii

ne dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u skladu sa 6Ianom
119. Zakona o javnim nabavkama, ill

neosnovano odbije da zakljuEi ugovor o javnoj nabavci iii

ne dostavi sredstvo obezbedenja za ispunjenje ugovornih obaveza.

Bankarska garancija treba da budu u valuti u kojoj je Ponuda.

U slaaju da je poslovno sedigte banke garanta u Republici Srbiji u slu'daju spora po ovoj Garanciji, utvrduje se
nadleinost suda u Beogradu i primena materijalnog prava Republike Srbije.

U slaaju da je poslovno sedigte banke garanta izvan Republike Srbije u slaaju spora po ovoj Garanciji, utvrduje
se nadleinost Stalne arbitraie pri PKS uz primenu Pravilnika PKS i procesnog i materijalnog prava Republike Srbije.
Podneta bankarska garancija ne moie da sadrii dodatne uslove za isplatu, krade rokove, manji iznos iii
promenjenu mesnu nadleinost za regavanje sporova.

Ponucla moie podneti garanciju strane banke samo ako je toj band dodeljen prihvatljiv kreditni rejting.

Bankarska garancija de biti vradena ponudgu sa kojim nije zakljuEen ugovor odmah po zaklju'denju ugovora sa
ponucTa6em Eija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, a ponuda6u sa kojim je zaklju'den ugovor u roku od osam
dana od dana predaje Naraiocu instrumenata obezbedenja izvrgenja ugovorenih obaveza koja su zahtevana
Ugovorom.

Na bankarsku garanciju primenjuju se odredbe Jednobraznih pravila za garancije URDG 758, Medunarodne
Trgovinske komore u Parizu.

Garancija se ne moie ustupiti i nije prenosiva bez saglasnosti Korisnika, Nalogodavca i Emisione banke.

Garancija istrde na navedeni datum, bez obzira da II je ovaj dokument vraden ill ne.

Ukoliko sredstvo obezbedenja nije dostavljeno u skladu sa zahtevom iz Konkursne dokumentacije ponuda e biti
odbijena kao neprihvatljiva.

IZJAVA 0 NAMERAMA BANKE DA t E BANKA PONLJOAtU IZDATI BANKARSKU GARANCIJU ZA ISPUNJENJE
UGOVORNIH OBAVEZA

Sadriaj Izjave o namerama banke:

Izjava o namerama banke o izdavanju bankarske garancije mora biti izdata na memorandumu poslovne banke,
overena i potpisana od strane ovlagdenog lica banke.

Izjava o namerama banke je obavezujudeg karaktera i mora da

datum izdavanja

naziv, mesto i adresu banke (garant), ponudaa (klijent - nalogodavac) i korisnika bankarske garancije

tekst izjave kojim banka potvrduje da e na zahtev klijenta (ponudata) izdati neopozivu, bezuslovnu i na
prvi poziv naplativu bankarsku garanciju za ispunjenje ugovornih obaveza bez prava prigovora na 10 % od
vrednosti ugovora (bez PDV-a) i rokonn vahosti minimalno 30 (trideset) dana dam od ugovorenog roka vaienja
ugovora.

da de garancija biti izdata za ra6un klijenta (ponuc1a6a) ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao
najpovoljnija u javnoj nabavci: „bgdenja plivajudeg nanosa sa vodenih povrgina akumulacija u slivu reke Drina" —
Partija 2: Akumulacija HE „Vigegrad" (BiH) broj JN/2100/0184/2021-P2 koju sprovodi JP „Elektroprivreda Srbija"
Beograd, Balkanska 13, Ogranak „Drinsko — Limske HE" Bajina Bata.

Sredstvo obezbedenja za ozbiljnost ponude dostavlja se la° ill pogtom kao deo Ponude i glasi na Javno
preduzede „Elektroprivreda Srbije" Beograd, Balkanska 13 - Ogranak „Drinsko - Limske hidroelektrane" Bajina
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Bata, Trg DuKana Jerkoviea broj 1, 31250 Bajina Bata, sa naznakom deo ponude za javny nabavku broj
1N/2100/0184/2021-P1.

Sredstvo obezbedenja za ozbiljnost ponude dostavlja se lino iii pogtom kao deo Ponude i glasi na Javno
preduzeee „Elektroprivreda Srbije" Beograd, Balkanska 13 - Ogranak „Drinsko - Limske hiYroelektrane" Bajina
Bata, Trg DuKana Jerkoviea broj 1, 31250 Bajina Bata, sa naznakom deo ponude za javnul nabavku broj
JN/2100/0184/2021-P2.

Sredstva obezbedenja za llizvrgenje ugovora

Odabrani ponuda ee morati da dostavi sledeea sredstva obezbedenja za izvrgenje ugovora::

- za ispunjenje ugovornih obaveza

SREDSTVA OBEZBEDENJA ZA PARTIJU 1

U ROKU OD 10 DANA OD ZAKUUtENJA UGOVORA

Menica kao sredstvo obezbedenja za ispunjenje ugovornih obaveza

lzabrani Ponudde je obavezan da Naru'docu, u roku od maksimalno 10 dana od dana zakljutenja ugovora, dostavi:

1) blanko sopstvenu menicu koja je:

• izdata sa klauzulom „bez protesta" i „bez izvegtaja" potpisana i overena od strane zakonskog zastupnika
iii lica po ovlaKeenju zakonskog zastupnika, na naein koji propisuje Zakon o menici ("Sl. list FNRJ" br. 104/46, "Sl.
list SFRJ" br. 16/65, 54/70 i 0/89 i "Sl. list SRJ" br. 46/96, SI. list SCG br. 01/03 Ust. povelja) i Zakon o platnim
uslugama ( SI. glasnik .RS.broj 139/2014 i 44/2018)

• evidentirana u Registru menica i ovlageenja koga vodi Narodna banka Srbije u sklayu sa Odlukom o bliiim
uslovima, sadriini i nadnu voclenja registra menica i ovlagc'enja („Sl. glasnik RS" br. 56/11, 80/15, 76/2016 i
82/2017) i to dokumentuje overenim zahtevom poslovnoj banci da registruje menicu s odredenim serijskim
brojem, osnovom na osnovu koga se izdaje menica i menitho ovlageenje (broj 1N), ukljueujudi i iznos iz osnova
(ta6ka 4. stay 2. Odluke).

2) Mena° pismo — ovlageenje kojim lzvodae. radova ovlageuje Narudoca da moie naplatiti menicu koja je
neopoziva, bez prava protesta i naplativa na prvi poziv, na iznos od 10% od vrednosti ugovOra (bez PDV) sa rokom
vaienja minimalno 30 dana duiim od ugovorenog roka vaienja ugovora, s tim da evenfualni produietak roka
vaienja ugovora ima za posledicu i produienje roka vaienja menice. Ako se za vreme trafanja ugovora promeni
rok vaienja Ugovora, vainost menice mora da se produii za isti broj dana za koji ee bit produien rok vaienja
Ugovora i na isti iznos kao i kOd prvobitne menice i menienog ovlageenja, koje mora biti izdato na osnovu Zakona
o menici.

I
3) ovlageenje kojim zakonski zastupnik ovlakuje lice za potpisivanje menice i menicnog ovlakenja za
konkretan posao, u slueaju da menicu i menitho ovlageenje ne potpisuje zakonski zastupnik lzvodga radova;

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

5) fotokopiju OP obrasea.

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

Osnov za naplatu sredstva obezbedenja za ispunjenje ugovornih obaveza je ukoliko izabr ni Ponuda6 ne ispuni
ill nepotpuno ispuni sveoje obaveze iz Ugovora o predmetnoj javnoj nabavci.

Po isteku vainosti Ugovora, ukoliko je lzvodae radova ispunio sve obaveze iz Ugovora, Na ualac je u obavezi da
vrati dostavljenu blanko sopstvenu menicu.

U sluEaju realizacije prava iz menice od strane Narudoca, lzvoda6 radova obavezan je da u roku od 5 dana dostavi
novu menicu Narudocu.
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Sredstvo obezbedenja za ispunjenje ugovornih obaveza dostavlja se, u napred navedenom roku, liEno iii pogtom,
I glasi na Javno preduzede „Elektroprivreda Srbije" Beograd, Balkanska 13 - Ogranak „Drinsko - Limske
hidroelektrane" Bajina Bata, Trg Dugana Jerkovida broj 1, 31250 Bajina Bata, sa naznakom: Sredstvo
obezbedenja za javnu nabavku broj JN/2100/0184/2021-P1.

SREDSTVA OBEZBEDENJA ZA PARTIJU 2

U ROKU OD 10 DANA OD ZAKLJUtENJA UGOVORA - BANKARSKU GARANCIJU ZA ISPUNJENJE UGOVORNIH
OBAVEZA

lzvoda6 radova obavezan je da prilikom zakljud'enja Ugovora, a najkasnije u roku od 10 (slovima: deset) dana od
dana zakIjildenja Ugovora, preda Narudocu, kao sredstvo obezbedenja, neopozivu, bezuslovnu (bez prava na
prigovor) i na prvi poziv plativu bankarsku garanciju za ispunjenje ugovornih obaveza, u iznosu od 10% od ukupne
vrednosti ugovora, bez PDV koja mora trajati minimalno 30 (slovima: trideset) dana due od ugovorenog roka
vaienja Ugovora, a eventualni produietak tog roka ima za posledicu i produienje roka vaienja garancije za isti
broj dana za koji de biti produien rok va2enja ugovora.

Na ovu bankarsku garanciju primenjuju se Jednoobrazna pravila za garancije na poziv (URDG 758) Medunarodne
trgovinske komore u Parizu.

Ova garancija istide na navedeni datum, bez obzira da Ii je ovaj dokument vraden iii nije.

Bankarska garancija se ne moie ustupiti i nije prenosiva bez saglasnosti ugovornih strana i ennisione banke.

Ukoliko garanciju izdaje strana banka, mora imati prihvatljiv kreditni rejting.

Bankarska garancija treba da budu u valuti u kojoj je Ponuda.

Podneta bankarska garancija ne moie da sadrii dodatne uslove za isplatu, krade rokove, manji iznos iii
promenjenu mesnu nadleinost za regavanje sporova.

Ugovorne strane su saglasne, da Narailac moie, bez bib o kakve prethodne saglasnosti lzvodaa radova, podneti
na naplatu navedeno sredstvo obezbedenja, u slud'aju da lzvodad. radova ne ispuni u celini iii delimiEno svoje
obaveze, odnosno obaveze ne izvrge ni u ostavljenom primerenom naknadnom roku, kao i u drugim slu'dajevima
neurednog ispunjenja Ugovora.

Ako je poslovno sedigte banke garanta u Republici Srbiji u slud'aju spora pa ovoj garanciji, utvrduje se nadleinost
suda u Beogradu i primena nnaterijalnog prava Republike Srbije kao merodavnog za ovaj ugovorni odnos.

Ako je poslovno sedigte banke garanta izvan Republike Srbije u slu'daju spora pa ovoj garanciji, utvrduje se
nadleinost Stalne arbitra2e pri PKS, uz primenu Pravilnika o stalnoj arbitra2i pri PKS i materijalnog prava
Republike Srbije kao merodavnog za ovaj ugovorni odnos.

Sredstvo obezbedenja za ispunjenje ugovornih obaveza dostavlja se, u napred navedenom roku, Irdno iii poKtom,
I glasi na Javno preduzede „Elektroprivreda Srbije" Beograd, Balkanska 13 - Ogranak „Drinsko - Limske
hidroelektrane" Bajina Bata, Trg Dugana Jerkovida broj 1, 31250 Bajina Bata, sa naznakom: Sredstvo
obezbedenja za javnu nabavku brojJN/2100/0184/2021-P2.
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Otvaranje ponuda / prijava

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

Datum: 07.05.2021 Lokalno vreme: 10:00

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

Trg Daana Jerkoviea broj 1
31250 Bajina Bata
Kancelarija NatagePopovie, broj 153

Podaci o ovlakenim licima i postupku otvaranja:

Predstavnici ponuclat'a koji igestvuju u postupku javnog otvaranja ponuda, moraju pre paetka postupka
javnog otvaranja dostaviti komisiji za javne nabavke pisano ovlagdenje za uEestvovanje u postupku, overeno
ped'atom i potpisom zakonskog zastupnika ponuclad'a iii drugog zastupnika upisanog u registar nadleinog organa
iii lica ovlagdenjog od strane zakonskog zastupnika.

Narualac nije iskljudo javnOst iz postupka otvaranja ponuda. Na stranici postupka Ponude 4 Otvaranje ponuda
ponuda moie pratiti odbrojavanje do otvaranja ponuda. Nakon to Portal otvori ponuci.e formira se zapisnik o
otvaranju ponuda koji je mogude preuzeti na stranici postupka a istovremeno se galje ponudadima.

PojaKnjenja ponude / prijave, oblik i naZin dostavljanja dokaza

Nakon otvaranja ponuda / prijava narudilac mo2e da zahteva dodatna objakjenja kloja de mu pomodi pri
pregledu, vrednovanju i uporedivanju ponuda / prijava, a moie da vrKi i kontrolu (uvid) kod ponudada, odnosno
njegovog podizvodada.

Ako su podaci ill dokumentacija, koju je privredni subjekt dostavio nepotpuni iii nejasni, nruiIac moie, pogtujudi
na'dela jednakosti i transparentnosti, u primerenom roku koji nije kradi od pet dana, da putem Portala javnih
nabavki zahteva od privrednog subjekta, da dostavi neophodne informacije ill dodatnu dokumentaciju.

vidi opgte uputstvo za
I 
korisnike Portala 

ZaKtita prava

Zahtev za za§titu prava moe da podnese privredni subjekt, odnosno ponuclad koji je imao ill ima interes za dodelu
ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji ukazuje da je zbog postuparija narudioca protivno
odredbama ZJN ogteden iii bi mogla da nastane teta usled dodele ugovora, protivno odredbama ZJN (u daljnjem
tekstu: podnosilac zahteva).

Zahtev za zatitu prava podnosi se elektronskim putem preko Portala javnih nabavki istovremeno narudiocu i
Republrekoj komisiji za zagtitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republi'dla komisija), odnosno
u pisanom obliku, neposrednom predajom ili preporudenom pogtom naruelocu, u korn slaaju je podnosilac
zahteva duian da kopiju zahteva dostavi RepubliEkoj komisiji.

Podnogenje zahteva za zaititu prava elektronskim putem

vidi ()ate uputstvo za korisnike Portala 

Koraci:

- Upgite referentni broj zahteva

Podaci o podnosiodu zahteva, narudioca i postupku za koji se podnosi zahtev automatski se
povlade iz sistema

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

Ukoliko se zahtev podnosi u ime grupe ponuclaa podnosilac zahteva treba da data ovlagdenje
ostalih dlanova grupe ill sporazum iz kojeg je razvidno da ima pravo da podnese zahtev u ime
grupe
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Defingite da Ii se zahtev za zagtitu prava odnosi na predmet nabavke u celini iii na pojedinu
partiju predmeta nabavke (oznadte partije)

Dokumenti koje je potrebno udtati sa vageg rad'unara:

Dokument zahteva za zagtitu prava (uz zahtev mo2ete takode uEitati dodatnu
dokumentaciju)

Dokaz o uplati takse

Precizne informacije o roku(ovima) za zaititu prava

Zahtev za zagtitu prava podnosi se elektronskim putem preko Portala javnih nabavki istovremeno Naru'docu i
RepubliEkoj komisiji, odnosno u pisanom obliku, neposrednom predajom iii preporud'enonn pogtom narudocu,
na adresu: Javno preduzede „Elektroprivreda Srbije", Ogranak "Drinsko — Limske HE" Bajina Bata, Trg Dugana
Jerkovida broj 1, 31250 Bajina Bata, u kom sltgaju je podnosilac zahteva duian da kopiju zahteva dostavi
Republid.koj komisiji.

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

Zahtevom za zaKtitu prava ne mogu da se osporavaju radnje narudoca preduzete u postupku javne nabavke ako
su podnosiocu zahteva bill iii mogli da budu poznati razlozi za njegovo podnogenje pre isteka roka za podnogenje
zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo
podnet zahtev za zagtitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu ne mogu da se osporavaju
radnje narudoca za koje je podnosilac zahteva znao iii mogao da zna prilikom podnogenja prethodnog zahteva.
Predmet osporavanja u postupku zagtite prava ne mogu da budu eventualni nedostaci iii nepravilnosti
dokumentacije o nabavci na koje nije ukazano u skladu sa Elanom 97. ZJN. NaruEllac objavljuje obavegtenje o
podnetom zahtevu za zagtitu prava na Portalu javnih nabavki najkasnije narednog dana od dana prijema zahteva
za zagtitu prava. Podnogenje zahteva za zagtitu prava zadr2ava nastavak postupka javne nabavke od strane
narudoca do okonEanja postupka zagtite prava. Zahtev za zagtitu prava mora da sadrii podatke iz Elana 217. ZJN.

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

Prilikom podnogenja zahteva za zaKtitu prava narudocu podnosilac zahteva je duian da dostavi dokaz o uplati
takse.

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

Validan dokaz o izvrgenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvonn o uplati takse za podnogenje zahteva za zagtitu
prava Republi6ke komisije, objavljen je na sajtu Republidke komisije.

Postupak zatite prava ponudada regulisan je odredbama 6Iana 186. — 234. ZJN.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
за јавну набавку број ЈН/2100/0184/2021-П1 ~

„Чишfiења пливајуflег наноса са водених површина акумулација у сливу реке Дрине" —
Партија 1: Акумулација ХЕ „Бајина Башта" (Србија)
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Уклањање балвана из акумулације ХЕ.
Позиција обухвата следеflе:
Рад радника на прикупљању балвана у
акумулацији, ' довлачење до места вађења
дизалицом, качење и везивање за дизалицу.
Рад моторног чамца на прикупљању и
привлачењу балвана до приступачног места за
ваТјење.
Рад са моторном тестером на скраЋивању веFiих
дебала и гран i на погодну дужину и припрема за
утовар.
Рад дизалице или грајфера за ваТјење привучених
балвана, утовар на камион и одвоз извађеног
дрвеног отпада на депонију удаљену до 20 km.
Ваде се балвани масе преко 0,50 т3 по налоry
Наручиоца. Извоfјач је обавезан да обезбеди
потребан материјал за везивање. 
Обрачун по т3. т3 300
Уклањање плутајуflих објеката.
Позиција обухвата рад радника из чамца на
везивању сајлама плутајуЋег објекта (чамци,
понтонски сплавови...) из зоне устава, одвлачење
чамцем и везивање на приступачном месту изван
обележене заштитне эоне у акумулацији. У
зависности од количине наноса од грања и
пластике, предвидети и разгртање наноса да би
се пришло плутајуfiем објекту. ИзвоFјач је
обавезан да обеэбеди потребан материјал за
везивање.

Обрачун по комаду.

Уклањање пливајуflег грања.
Рад радника из чамца на прикупљању пливајуfiег
грања у акумулацији ХЕ "Бајина Башта",
довлачење до места приступачног места за
ваfјење, скраfiивање на погодну дужину, утовар у
камион и одвоз на депонију. ИэвоFјач је обавезан
да обеэбеди адекватну депонију за ову врсту
отпада.

kom 90

Обрачун по тЗ. т3 955



4. Уклањање ситног отпада из акумулације.
Рад радника из чамца на ручном прикупљању
грања, ситног дрвеног отпада, пластике, ryме и
другог у ПВЦ џакове дим.70х110 ст, изношење на
обалу, утовар у камион (аутосмеТiар) и одвоз на
депонију. Извоfјач је обавезан да обезбеди
адекватну депонију за ову врсту отпада.
Обрачун по комаду. kom 3.650,0

1 Укупна вредност понуде без ПДВ-а (динара) :
11 Вредност ПДВ-а (динара):

111 Укупна вредност понуде са ПДВ-ом (динара) :

Одговорно лице Понуfјача за извршење Уговора: (попуњава Понуђач).

Напомене:
РадОви за пОзиције 1. и 2. изводе се по пОтреби, а по пОзиву Наручиоца.
ДОлазак најкасније у рОку од 5 сати Од тренутка пОзива;
ИзвОfјач радОва је Обавезан да предузме све мере за безбеднОст
извођења радОва на води;
V1зв0ђач је Обавезан да обезбеди лОкацију депОнОвања изваfјенОг
материјала.



Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни Образац структуре цене на следећи начин:
- у колону (6) уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за дату

позицију;
у колону (7) уписати колико износи вредност без ПДВ-а и то тако што fie се
помножити јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 6) са захтеваном
количином (која је наведена у колони 5);
у ред бр. 1— уписује се укупна вредност понуде без ПДВ-а као збир колоне
бр. 7;
у ред бр. 11— уписује се укупна вредност ПДВ-а;

- у ред бр. 111- уписује се укупна вредност понуде са ПДВ-ом (ред. бр. 1+ ред.
бр. 11); i
на место предвиђено за попуњавање одговорног лице Понуђача за
извршење Уговора Понуђач уписује име лица које ћe, у случају
закаључења уговора, бити одговорно од стране Понуђача за
извршење уговора. 1



ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
за јавну набавку број ЈН/2100/0184/2021-П2

„Чишfiења пливајуТiег наноса са водених површина акумулација у сливу реке Дрине" —
Партија 2: Акумулација ХЕ „Вишеград" (БиХ)

Р.Б. к.д. Опис радова Ј.М. Количина
Јединична
цена без

ПДВ-а
(динара)

gредност
без ПДВ-а

динара)(

1 2 3 4 5 б 7
1.

Н
иј

е 
гр

ађ
ев

ин
ар

ст
во

 

Уклањање балвана

Поэиција обухвата
Рад радника
акумулацији
места вађења.
Рад моторног
привлачењу балвана
за вађење.
Рад са моторном
веfiих дебала
припрема за утовар.
Рад диэалице
привучених балвана,
одвоэ извађеног
коју обезбеди
Ваде се балвани
налоry Наручиоца.
обезбеди потребан

из акумулације ХЕ.

cneдefie:
на прикупљању балвана у

ХЕ "Вишеград", довлачење до

чамца на прикупљању и
до приступачног места

тестером на скраfiивању
и грана на погодну дужину и

или грајфера за ваFјење
утовар на камион и

дрвеног отпада на депонију
Извођач.

масе преко 0,50 т3 по
Извођач је обавеэан да
материјал за везивање.

Обрачун по т~3. т3 89,5
2 Уклањање

пластичних маса
ВаТјење грајфером
ограТјена „ланчаницом"
акумулацији,
сајлом), утовар
дрвеног и пластичног
обезбеди Извођач.

пливајуflег грања и

отпада из эоне која је
(преграда у

од буради и балвана повезаних
у камион и одвоз иэвађеног

отпада на депонију коју

Обрачун по т~3. т3 4.340,0

1 I Укупна вредност понуде без ПДВ-а (динара) :

Одговорно лице Понуfјача за извршење Уговора:



Напомене:
- Извођач је обавезан да предузме све мере за безбедност извоТјења

радова на води;
- Извођач је обавезан да обезбеди локацију депоновања изваfјеног

материјала.
Радови се изводе на акумулацији у Босни и Херцеговини - Република
Српска.
Пошто се радови изводе на непокретностима које се НЕ налазе на
територији Републике Србије, то у складу са са Законом о ПДВ-у члан 12
став 3 тачка 1 ПДВ се НЕ обрачунава.



Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

ПонуРјач треба да попуни Образац структуре цене на следеfiи начин:
у колону (6) уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за дату
позицију;

1
у колону (7) уписати колико износи вредност без ПДВ-а iи то тако што Не се
помножити јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 6) са захтеваном
количином (која је наведена у колони 5); i
у ред бр. 1— уписује се укупна вредност понуде без ПДВ-а као збир колоне
бр. 7;
на место предвиђено за попуњавање одговорног лице ПонуТјача за
извршење Уговора Понуђач уписује име лица које fle, у случају
закаључења уговора, бити одговорно од стране Понуђача за
извршење уговора. . ј



1

ОБРАЗАЦ тРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - Паiтија 1
за јавну набавку радова. „Чишfiења пливајуnег наноса са водених

површина акумулација у сливу реке Дрине" - Партија 1: Акумулација ХЕ
„Бајина Башта" (Србија), број Јн/2100/0184/202 -П1

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

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

1.

2.

3. i;

4. ј

5.

УКУПНО без ПДв-а

УКУПНО са ПДв-ом

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.



ОБРАЗАЦ тРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - Партија 2
за јавну набавку радова: „Чишfiења пливајућег наносаса водених

површина акумулација у сливу реке Дрине" - Партија 2: Акумулација
хЕ „вишеград" (5их), број ЈнІ21о01о1в412о21'пг

Сагласно члану 138. став 2. Закона, понуi7ач
привредног субјекта), доставља укупан износ и
понуде.

  (назив
структуру трошкова припремања

1

Р.бр. ндзwв тРошкд
i

износ тРошкА (дин.)

1. I

2•
1
i

3.

4.

5.

УКУПНО без ПДв-а

УКУПНО са ПДв-ом

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.



на основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ
бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/О3 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. Одлуке1 о облику садржини
и начину коришFiења јединствених инструмената платног промета

ДУЖН И К:  
(назив и седиште Пбнуfјача)
мАтични БРоЈ дУЖниКА (понуТјача):
тЕкvЋи РАчvн дvжникА (понуТјача):
ПИБ дУЖниКА (понуfјача):  

и здаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕF6Е ЗА КОРИСНИКА
~ БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

за Ј Н/2100/0184/2021 — П 1
„Чишћења пливајућег наноса са водених површина акуму~пација у сливу

реке Дрине" — Партија 1: Акумулација ХЕ „Бајина Башта" (Србија)
i

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеТiе „Електроприведа Србије" Београд,
Балканска 13, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ", трг Душана ЈерковиТiа број
1, 31250 Бајина Башта, матични број 20053658, ПИБ 153920327, бр. тек.
рачуна:i 160-797-13, Банка Интеса АД

i
Предајемо вам бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без
права протеста и наплатива на први позив, за ЈН/2100/0184/2021 — ,,Чишћења
пливајуflег наноса са водених површина акумулација у сливу реке Дрине" —
Партија 1: Акумулац'ија ХЕ „Бајина Башта" (Србија)
Овлашflујемо Повериоца, да предату меницу број  (уписати
серијски број менице) може попунити у иэносу   динара (2 % од
вредности понуде без ПДВ), за озбиљност понуде са роком важења (уписати
број дана,мин.30 дана) дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални
продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашfiења Iза исти број дана.

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

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

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



Меница је важеfiа и у случају да доFје до промене лица овлашflеног за заступање
Дужника, статусних промена или/и оснивања нових правних субјеката од стране
дужника. Меница је потписана од стране овлашflеног лица за заступање Дужника
 (унети име и презиме овлашfiеног лица).

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

Издавалац менице

Услови меничне обавезе:
1. у случају да понуђач одустане од своје понуде у року важења понуде,
2. у случају да понуfјач не достави доказе о испуњености критеријума за

квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119. Закона ојавним
набавкама,

3. у случају да понуi7ач неосновано одбије да закључи уговор о јавној набавци или
4. не достави средство обезбеТјења за извршење уговора о јавној набавци.

датум: ПонуТјач:
М.П.

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

озбиљност понуде
• овлашfiење којим законски заступник овлашflује лица за потписивање менице и

меничног овлашflења за конкретан посао, у случају да меницу и менично
овлашfiење не потписује законски заступник понуђача

• фотокопију важеFiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за
располагање новчаним средствима Извоfјача радова код пословне банке,
оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашhења
(потребно је да се поклапају датум са меничног овлашfiења и датум овере банке
на фотокопији депо картона),

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

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

Менично писмо у скпаду са садржином овог Прилога се доставља као део
понуде.



дvжник:

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/О3 Уст. Повеља,
Сл.лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03~02 и 05/О3, Сл. гл.
РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини
и начину коришfiења јединствених инструмената платног промета
(напомена: не доставља се приликом подношења понуде)

i
(назив и седиште Понуђача)
мАтични БРоЈ дvжникА (понуТјача):  
тЕкvЋи РАчvн дvжникА (понуFјача):  
пи6 дvжниwА (понуђача):  
и здаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕFbЕ ЗА КОРИСНИКА
БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

за Ј Н/2100/0184/2021-П 1
„Чишflења пливајуnег наноса са водених површина акумулација у сливу

реке Дрине" — Партија 1: Акумулација ХЕ „Бајина Башта" (Србија)

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

i
Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је
неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски број

I (уписати серијски број) као средство обезбеfјења за испуњење
уговорних обавеза и овлашfiујемо Јавно предузеflе „Електроприведа Србије" Београд,
Балканска 13, Ограна°к "Дринско — Лимске ХЕ", трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250
Бајина Башта као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа
од ;динара, и словима 
динара, (10% од вресЭности Уговора без ПДВ), по Уговору, за јавну набавку број
ЈН/2100/0184/2021-П1 ! - „ЧишЋења пливајуЋег наноса са водених површина
акумулација у сливу реке Дрине" (Србија), број   од
 (заведен код корисника - Повериоца) и бр.  1  од
  (заведен код дужника) као средство обезбеfјења за испуњење
уговорних обавеза уколико  I 
(назив дужника) као дужник не испуни у целини или делимично своју обавезу, односно
обавезу не изврши ни у остављеном примереном накнадном року као и у другим
случајевима неуредног испуњења Уговора. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи за исти број
дана за који Fie бити продужен рок важења Уговора и на исти износ као и код првобитне
менице и меничног овлашfiења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

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



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

Меница је важеТiа и у случају да у току трајања реалиэације наведеног уговора доFје до:
промена овлашfiених за заступање правног лица, промена лица овлашflених 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 овлашТiеног лица за засryпање 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: Понуfјач:
М.П.

Потпис овлашFiеног лица

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

испуњење уговорних обавеэа
• овлашfiење којим законски заступник oвnawfiyje лица за потписивање менице

и меничног овлашflења за конкретан посао, у случају да меницу и менично
овлашfiење не потписује эаконски заступник изабраног понуТјача

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

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

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



MOrtlEil YrOBOPA 3A 1#13BOBEHDE PATIOBA

JaeHa Ha6ama 6poj JH/2100/0184/2021411

„Llicutieiba nnHBajyher HaHoca ca Bo,qemix noBpunma aKymynawaja y crumy
peke ripmie" — rlapmja 1: AKymynalmja XE „Bajmia Sauna" (Cp6Hja)

OBaj yrosop 3aKrbyL1i1nh1 cy y Bajmoj Baum, gaHa  ogme:

YrOBOPHE CTPAHE;

1. JaaHo npelAy3e "EneuponpHapepa Cp6Hje" Beorpa,q, BanKaHcKa 13,
OrpaHaK ",EIPMHCK0-111#1MCKE X14,11120E11EKTPAHE" Bajima Baum
Tpr rtywaHa Jepkosiiha 6poj 1, 31250 Bajma Baum
Ma-nigHti 6poj: 20053658
11145: 103920327 I
TeKyr-im paLlyH 6poj: 160-797-13
BaHKa: Banca Intesa ag BeorpaA
Kora 3aoryna PyKosogmnaLl 3a milsecrywje, mo,gepHinaLitija pesvrrannaLmja
npo113sogH14x arperara y OrpaHky gpmHcKo — ThimcKe XE, Bajma Bawra, Ha OCHOBy
nyHOMOr1ja 13,0, Amperropa Jfl Eric 6poj 12.01.178416/1-20 og 30.03 2020. rogme,
(y garbem Tekcry: Haprivnam)

14

2

2a.

2b.

143  

Yrunqa 11 6poj 
MarvigHLa 6poj:  
nms.  
Tekyrm pay H 6poj:  
BaHKa:  
KOra 3acTyna  

(y garbem TeKcry: Maaobati paRoaa)

143  

Yn14a ii 6poj  
MaTI1HHIA 6poj:  
nvis.  
Tekyfm pay H 6poj  
BaHKa:  
Kora 3acryna  

(gmart epyne noHyOatia unu nodu3eobaq)

113  

Ynnia 11 6poj  
6poj:  

TeKyfui paLlyH 6poj:1  
BaHKa:  
KOra 3acryna  
((mak+ epyne noHyOaqa unu nodu3eobaq)

(y garbem TeKcry 3ajegFio: YrosopHe crpaHe) y cKnagy ca KoHKypcHom goKymeHratpijom



УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују :

• да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 52. Закона
о јавним набавкама („Сл.гласник РС", бр. 91/2019) (даље Закон) спровео отворени
поступак за јавну набавку радова „Чишnења пливајуnег наноса са водених
површина акумулација у сливу реке Дрине" - Партија 1: Акумулација ХЕ „Бајина
Башта" (Србија), број ЈН/2100/0184/2021-П1;

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

• да Понуда Понуfјача у отвореном поступку за ЈН број ЈН/2100/0184/2021-П1, која је
заведена код Наручиоца под бројем од __ 20_ године, прихватљива и
да му је Наручилац доделио уговор својом Одлуком број  од
године;

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење радова на чишfiењу пливајуflег наноса са водених
површина акумулације ХЕ „Бајина Башта" (Србија), који обухватају уклањање балвана
из акумулације ХЕ „Бајина Башта", уклањање плутајуfiих објеката, пливајуТiег грања и
уклањање ситног отпада из акумулације (у даљем тексту: извођење радова).
Овим Уговором о извоfјењу радова (у даљем тексту: Уговор) Извоfјач радова се
обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове на начин и у роковима који су
одређени Уговором, прописима и правилима струке, према захтевима и условима из
Конкурсне документације Наручиоца за предметну јавну набавку, сопстевној Понуди
број  од  . године и Обрасцу структуре цене, који као прилози
чине саставни део овог Уговора.
Уговореним радовима у смислу ст. 1. и 2. овог Уговора сматрају се и вишкови радова.
Делимично извршење уговора Извођач радова ћe у складу са Понудом, уступити
подизвоFјачу:  (назив
Подизвођача из АПР) и то: 
(опис радова), са процентом учешfiа у понуди од  (бројчано исказани
процента). (попуњава Понуђач)
ИзвоТјач радова који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимиvно
уступио подизвођачу у потпуностије одговоран Наручиоцу за реализацију радова.
Наручилац ћe непосредно да nnafia подизвоТјача за део уговора који је он извршио,
уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања nnafiajy непосредно.
Група понуђача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено и солидарно за
извршење обавеза по основу овог Уговора.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ
Члан 2.

Уговорена вредност радова из члана 1. Уговора износи:   динара
(словима:  ),
без обрачунатог ПДВ-а.



ПДв се обрачунава у складу са Законом о ПДВ-у важеfiим у Републици Србији полазеfiи
од класификације делатности наведене у Обрасцу струкryре цена.
Уговорена цена из става 1. овог члана обухвата: цену радне снаге~ цену ангажовања
транпортних средстава, грађевинске механизације, опреме, средстава за рад и свега
осталог неопходног за извођење предметних радова, трошкове прибављања средстава
обезбеђења и осиryрања, трошкове спровоfјења мера безбедности и здравља на раду
и заштите животне средине као и све друге трошкове који се јаве током извоТјења
радова и који су потребни за извоFјење и завршетак радова у складу са Уговором.
У циљу одреFјивања пореског дужника у складу са чланом 10. Закона о ПДВ-у, Уговорне
стране су сагласне да су позиције у Обрасцу структуре цене класификоване у складу са
Уредбом о класификацији делатности и Правилником о утврFјивању д~ обара и услуга из
области граfјевинарства за сврху одреi7ивања пореског дужника за ПДВ.
Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене из понуде нefie мењати у случају
промене цена елемената на основу којих је формирана јединична цена радова (фиксна
цена), за све време важења овог Уговора.

i
НАЧИН ФАКТУРИСАFbА

1
~ Члан З.

ИзвоFјач радова је обавезан да редовно издаје периодичне рачуне - привремене
ситуације а након завршетка уговорених радова или по истеку уговореног рока
завршетка радова коначни рачун - окончану ситуацију.
Привремене ситуације и окончана ситуација се испостављају према количинама из
обрачунских листова граfјевинске књиге и граfјевинског дневника, оверених и
потписаних од стране одговорног лица за извршење Уговора са стране Наручиоца и
овлашFiеног лица ИзвоТјача радова.

Начин издавања привремених ситуација за Извоfјење радова
Извоfјач радова, за радове изведене у претходном периоду а на основу Записника о
изведеним радовима 1у том периоду, издаје привремене ситуације које морају бити
оверене од стране одговорног лиза за праfiење извршења уговора, а које садрже
посебне износе накнада, како следи:

износ накнаде за извоFјење радова који представљају промет из области
граfјевинарства уз навођење шифре делатности прописане Правилником о
утврfјивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања
пореског дужника за ПДВ, а све у складу са Законом о ПДВ-у важеFiим у
Републици Србији,
износ накнаде за извоТјење радова који не представљају промет из области
граfјевинарства у складу са Законом о ПДВ-у важеfiим у Републици Србији.

Извоfјач радова, у привременој ситуацији, уноси податак о класификационој делатности
у складу са Правилником о утврFјивању добара и услуга из области граfјевинарства за
сврху одреFјивања пореског дужника за ПДВ. Привремена ситуација т~ реба да садржи
све елементе предвиТјене одредбама члана 42. Закона о ПДВ-у важеFiим у Републици
Србији. i
Начин издавања окончане ситуације за Извоfјење радова
Извоi7ач радова издаје окончану ситуацију на основу Записника о изведеним радовима
по окончаној ситуацији која мора бити оверене од стране одговорног лица за праfiење
извршења уговора, а која садржи посебне износе накнада, како следи:

износ накнаде за ИзвоТјење радова који представљају промет из области
граfјевинарства уз навоfјење шифре делатности прописане Правилником о
утврТјивању добара и услуга из области граfјевинарства за сврху одређивања



пореског дужника за ПДВ и Уредбом о класификацији делатности, а све у складу
са Законом о ПДВ-у важеfiим у Републици Србији,

- износ накнаде за Извоfјење радова који не представљају промет из области
граfјевинарства у складу са Законом о ПДВ-у важеfiим у Републици Србији.

ИзвоFјач радова, у окончаној ситуацији, уноси податак о класификационој делатности у
складу са Правилником о утврfјивању добара и услуга из области граfјевинарства за
сврху одређивања пореског дужника за ПДВ. Окончана ситуација треба да садржи све
елементе предвиђене одредбама члана 42. Закона о ПДВ-у важеТiим у Републици
Србији.
Привремене и окончана ситуација морају да гласе на: Јавно предузеfiе
„Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, матични број: 20053658, ПИБ:
103920327, Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана
Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта.
Привремене и окончана ситуација морају бити достављене на адресу Наручиоца: Јавно
предузеflе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Огранак "Дринско - Лимске
хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, у 3
(словима: три) оригинална примерака.
Обавезан прилог уз сваку ситуацију, привремену или окончану, је Записник о изведеним
радовима у периоду за који се издаје ситуација, потписан без примедби од стране
одговорног лица за праfiење извршења Уговора са стране Наручиоца и овлашfiеног
лица Извођача радова. Основ за потписивање Записника о изведеним радовима су
потписани и оверени граТјевинска књига и грађевински дневник.
У испостављеним ситуацијама (привремене, окончана), мора да се наведе број уговора,
уз придржавање тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваfiене
понуде (из Обрасца структуре цене). Испостављене ситуације (привремене, окончана)
које не одговарају наведеним тачним називима, сматраflе се неисправним. Уколико,
због коришfiења различитих шифарника и софтверских решења није мoryfie посryпити
наведени начин, мора се доставити уз привремену/окончану ситуацију прилог са
упоредним прегледом назива из испостављених ситуација са захтеваним називима из
конкурсне документације и прихваFiене понуде.
Извоfјач радова се обавезује да се приликом испостављања сваке ситуације,
привремене или окончане, обавезно позове на број и предмет јавне набавке и заводни
број Уговора (заводни број код Наручиоца).
Привремене ситуације Ивођач радова испоставља Наручиоцу до петог (5-ог) у месецу,
за радове изведене у претходном периоду.
Уз привремене/окончану ситуацију мора бити дотављен Запаисник о пријему радова без
примедби од наручиоца, да би иста била платива.
Окончану ситуацију Извоfјач радова доставља по завршетку свих радова предвиfјених
Уговором а најкасније у року од 60 календарских дана од рока завршетка извоfјења
радова.
Ситуације, привремене или окончана, који нису сачињене у складу са наведеним биfiе
враfiене Извоfјачу радова, а плаfiање одложено на његову штету све док се не доставе
исправане ситуације..

НАЧИН ПЛАЋАFbА
Члан 4.

Наручилац се обавезује да fie сва плаflања вршити на основу привремених ситуација и
окончане ситуације потписаних и оверених од стране одговорног лица за извршење
Уговора са стране Наручиоца и овлашfiеног лица Извоfјача радова у року од 45 дана од
пријема истих на писарници Наручиоца.



Привремене ситуације и окончана ситуација морају бити издате у складу са
дефинисаним начином издавања ситуација у члану 3. овог Уговора.
Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања,
6иfie реалиэоване 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.

г
РОК И МЕСТО НА КОМЕ СЕ РАДОВИ ИЗВОДЕ

Члан 5.

Извоfјач радова fie извоfјење предметних радова започети одмах након ступања
Уговора на снаry и увођења у посао од стране Наручиоца.
Наручилац fie Извоfјача радова увести у посао најкасније у року од 20 календарских
дана од дана ступања Уговора на снаry, што fie се констатовати Записником о увоFјењу
у посао, г
Извоi7ач радова се обавезује да предметне радове изврши у року од максимално 365
(тристашездесетпет) календарских дана од дана почетка извоFјења предметних
радова.
Радови на позицијама 1. и 2. из Обрасца структуре цене се изводе по потреби, а по
позиву Наручиоца. Долазак је најкасније у року од 5 сати од тренутка позива.

Ако ИзвоFјач радова не испуни обавеэу о року, Наручилац fle му оставити примерен
накнадни рок за испуwење, у ком случају Fie Извоfјач радова платити уговорну казну у
висини одреТјеној овим Уговором.
Ако Извоfјач радова не испуни обавезу ни у накнадном року, Наручилац fie реализовати
своја права из Менице за испуњење уговорних обавеза.
Извоfјач радова се обавезује да уговорене радове изведе у месту утврfјеном у
конкурсној документацији и то на акумулацији ХЕ „Бајина Башта" у Перуflцу.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 6.

Обавезе Наручиоца су:
1. да именује одговрно лице за npafieњe извршења Уговора, које Fie:

- да са ИзвоТјачима радова усагласи и одобри динамички план извоfјења радова,
- оверавати и потписивати граfјевинску књиry и грађевински дневник
- заједно са извоFјачем радова сачињавати Записнике о изведеним радовима по

привременим ,ситуацијама
- заједно са извоfјачем радова сачинити Записник о изведеним радовима по

окончаној ситуацији која Tie служити као квалитативни и квантитативни пријем
радова у складу са захтеваним описима из Обрасца структуре цене

2. да именује одговрно лице за npaFieњe реализације Уговора,
3. да именује координатора градилишта, уколико је то законска обавеза,
4. да уради и достави ИзвоFјачу радова план превентивних мера, уколико је то

законска обавеза,
5. да преда Извоfјачу радова локацију,
6. да достави Извоi7ачу радова техничку документацију по којој Tie се изводити

уговорени радови, уколико она постоји,
7. да редовно измирцје обавезе према Извоi7ачу радова за изведене радове на основу

привремених ситуација и окончане ситуације.



ОБАВЕЗЕ ИЗВОЋАЧА РАДОВА
Члан 7.

Обавезе Извоfјача радова су:
1. да радове изведе у свему према важеfiим техничким прописима, стандардима и

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

2. да одреди одговорно лице Извођача радова за извршење радова по предметном
Уговору, најкасније у року од 3 (словима:три) дана од дана ступања Уговора на
снаry и о томе у писаној форми обавесте Наручиоца,

3. да писаним путем обавесте Наручиоца о моryfiим кашњењима, као и о разлозима
кашњења, без одлагања под претњом ryбитка права на продужење рока за
извоFјење радова,

4. да одреде одговорно лице за безбедност и здравље на раду уз сагласност
Наручиоца,

5. да изради динамички план иэвоfјења радова и достави Наручиоцу,
б. да изради елаборат обезбеFјења градилишта и све запослене на градилишту

упозна са елаборатом о уреfјењу градилишта, односно упозна их са свим
опасностима, штетностима и ризицима на тим радним местима у складу са Актом
о процени ризика за та радна места,

7. да уредно води граFјевински дневник, граfјевинску књиry,
8. да предузме све мере за безбедност извоfјења радова на води,
9. да обезбеди локацију депоновања изваi7еног материјала,
10. да уредно одржава градилиште, материјал правилно депонују и обезбеде

несметани cao6pafiaj, за све време трајања Уговора,
11. да најкасније у року од 3 (три) дана по завршетку радова писаним путем, преко

одговорног лица за извршење Уговора, обавесте Наручиоца,
12. да достави списак извршилаца који fie бити ангажовани на градилишту са доказом

о запослењу, односно радном ангажовању код ИзвоТјача радова и списак опреме
за рад која fie се користити у току извођења радова. Уколико се током извоfјења
радова појави оправдана потреба за заменом једног или више извршилаца
односно опреме, као и на необразложен захтев Наручиоца, Извоfјач радова је
дужан да извршиоца замени другим извршиоцима са најмање истим стручним
квалитетима и квалификацијама, односно опрему замени другом прихватљивом
опремом, уз претходну писану сагласност Наручиоца,

13. да уредно извршавају и друге обавезе утврfјене эаконом и другим прописима као
и овим Уговором.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.

У случају да својом кривицом не изведе радове о року, Извоfјач радова је дужан да
плати Наручиоцу уговорну казну, у износу од 0,5% од укупне уговорене цене радова за
сваки дан закашњења, с тим што износ уговорне казне не може да npefje 1 0% од укупне
цене радова из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза на додату вредност.

Плаflање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет)
дана од дана иэдавања рачуна од стране Наручиоца.

Уколико Наручилац услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је веfiа од
износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости
и исплаfiених пенала.
Извоi7ач радова се ocno6afja уговорне казне кад је до неуредног испуњења дошло због
узрока за који он није одговоран.



СРЕДСТВО 06E36EЋEFbA
Средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза

Члан 9.
Извоfјач радова је обавезан да наручиоцу достави у тренутку закључења Уговора а
најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења, као средство обезбеђења за
испуњење уговорних обавеэа:
1) бланко сопствену меницу која је:

• издата са клаузулом „без протеста" и ,,без извештаја" потписана и оверена од
стране законског эаступника или лица по овлашflењу законског заступника, на
начин који nponvicyje Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ"
бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист qЦГ бр. 01/03 Уст.
повеља) и Закон о платним услугама (Сл. гласник .РС.број 139/2014 и 44/2018)

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

2) Менично писмо — овлашfiење којим Извоfјач радова oвnawfiyje наручиоца да може
наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив,
на износ од 10 % од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30
дана дужим од уговореног рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак
рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице. Ако се
за време трајања уговора промени рок важења Уговора, важност менице мора да се
продужи за исти број дана за који fie бити продужен рок важења уговора и на исти
износ као и код првобитне менице и меничног овлашfiења, које мора бити издато на
основу Закона о меници.

3) овлашflење којим законски заступник овлашfiује лице за потписивање менице и
меничног овлашhења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашFiење
не потписује эаконеки заступник ИзвоFјача радова;

4) фотокопију важеFiег Картона депонованих потписа овлашflених лица за располагање
новчаним средствима Извођача радова код пословне банке, оверену од стране
банке на дан издавања менице и меничног овлашfiења (потребно је да се поклапају
датум са меничног овлашТiења и датум овере банке на фотокопији'депо картона),

5) фотокопију ОП обр'асца. 1
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
н6с).

Уговорне стране су сагласне, да наручилац може, без било какве претходне
сагласности Извођача радова, поднети на наплату средство обезбеfјења из става 1.
овог члана, у случају да Иэвоfјач радова не испуни у целини или делимично своју
обавезу, односно обавезу не изврши ни у остављеном примереном накнадном року, као
и у другим случајевима неуредног испуњења Уговора.
По истеку важности Уговора, уколикоје ИзвоТјач радова испунио све обавезе из Уговора,
наручилац је у обавеэи да врати достављену бланко сопствену меницу.
У случају реализације ірава из менице од стране наручиоца, Извођач радова обавезан
је да у року од 5 дана достави нову меницу наручиоцу.



ПОВЕРЈbИВОСТ
Члан 10.

Извоfјач радова, односно извршиоци који су ангажовани на извршавању обавеза из овог
Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација садржаних у
документацији, извештајима, предрачунима, техничким подацима и обавештењима, до
којих доFју у вези са реализацијом овог Уговора и да их користе искључиво за обављање
уговорених послова, а у складу са Уговором о чувању пословне тајне и поверљивих
информација који је као прилог саставни део Уговора.

Информације, подаци и документација које је Наручилац доставио Извоfјачу радова у
извршавању предмета овог Уговора, Извоfјач радова не може стављати на
располагање треflим лицима, без претходне писане сагласности Наручиоца.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Члан 11.
Овим Уговором Извоfјач радова гарантује Наручиоцу да је власник и/или искључиви
носилац права интелектуалне својине на предметним радовима, и да Fie заштитити
Наручиоца у случају евентуалних захтева треfiих лица по основу права интелектуалне
својине.
Извоfјач радова, који користи интелектуалну својину треfiих лица (без обзира о каквој
врсти интелектуалне својине је реч), гарантују Наручиоцу да је носилац права или да
има законито право на коришflење и/или употребу такве интелектуалне својине.
Накнаду за коришfiење патената, као и евентуалну одговорност за повреду заштиnених
права интелектуалне својине треflих лица, сноси ИзвоТјач радова.

БЕЗБЕДНОСТ И 3ДPABfbE НА РАДУ

Члан 12.
Извођач радова је дужан да све послове, у циљу реализације овог Уговора, обавља
поштујуfiи прописе и ратификоване меfјународне конвенције о безбедности и здрављу
на раду у Републици Србији.
Извођач радова је дужан да nowryje и акте које доноси Наручилац, односно акте које
стране из Уговора закључе из области безбедности и здравља на раду.
Извоfјач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на
раду које је неопходно спровести, полазеflи од специфичности радова који су предмет
Уговора, технологије рада и стеченог искуства, како би се заштитили запослени код
Извоfјача радова, треfiа лица и имовина.
У случају било каквог кршења обавеэе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац
може раскинути Уговор.

Члан 13.
Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду
дефинисане су у Прилоry о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део
Уговора.

Члан 14.
Извоfјач радова је дужан да колективно осиryра своје запослене у случају повреде на
раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.



Члан 15.
Извођач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету
која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду
од стране Извођача радова, односно његовог запосленог, као и других лица које је
ангажовао, ради обављања послова који су предмет Уговора.
Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета
настала услед смрти или телесне повреде, штета настала на имовини Наручиоца, као
и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица
штетног догаi7аја.

Члан 16.
Извођач радова је дужан да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл.
гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон о БЗР), обустави послове уколико је
забрану рада или заб,рану употребе средстава за рад издало лице одреfјено, у складу
са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера
за безбедан и здравi рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом
прописа о безбедности и здрављу на раду.
Извоfјач радова нема право на надокнаду трошкова насталих због оправданог
обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок
за извоfјење радова, због тога што су послови основано обустављени од стране лица
одређеног, у складу 'са прописима, од стране Наручиоца за спровоfјење контроле
примене превентивник мера за безбедан и здрав рад.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЋИВАFbЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Члан 17.

Извоfјач радова је одговоран да извоFјење радова које је предмет овог Уговора не
загаfјује, односно минимално утиче на животну средину, односно да обезбеђује
адекватно смањење потрошње енергије — енергетску ефикасност.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

i Члан 18.
Одмах по завршетку радова Извоfјач радова обавештава Наручиоца да су радови који
чине предмет Уговора завршени.
Наручилац и ИзвоFјач радова су дужни да без одлагања приступе примопредаји и
коначном обрачуну.
О примопредаји се саставља записник који садржи нарочито cneдeFie податке:

1. да ли су радови иэведени по Уговору, прописима и правилима струке;
2. да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету, односно које

радове ИзвоТјач треба о свом трошку да доради, поправи или поново изведе и у ком
року то треба да учини;

3. о којим питањима техничке природе није постигнута сагласност измеFју овлашfiених
представника Угов'орних страна;

4. датум завршетка радова и датум извршене примопредаје.
Записник о примопредаји може сачинити и само један уговарач без учешТiа другог ако
други уговарач неоправдано одбије учешfiе у примопредаји или се неоправдано не
одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља другом
уговарачу. Даном достављања записника настају последице у вези са hримопредајом.
Ако се у записник о примопредаји обострано констатује да Извоi7ач радова треба о свом
трошку да доради, поправи или поново изведе поједине радове, Извоfјач радова је
дужан да одмах приступи извоfјењу тих радова и ако их не изведе у примереном року,
Наручилац може да ангажује друго лице да их изведе на терет ИзвоТјача радова.



Израда Записника врши се по примопредаји изведених радова. Рад на Записнику
започиње одмах по извршеној примопредаји а завршава се у року од максимално 60
календарских дана од рока завршетка извоfјења радова.
Ако Наручилац без оправданог разлога одбије учешТiе у коначном обрачуну или
одуговлачи са својим учешfiем у изради обрачуна, ИзвоFјач радова може сам да изврши
обрачун и да о томе обавесте Наручиоца. То право припада и Наручиоцу.
Свака Уговорна страна сноси трошкове свог учешfiа у изради Записника.

ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 19.
ИзвоТјач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са
Уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемоryfiавају или
умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно
употребу одреfјену Уговором.
Наручилац је дужан да о примеfiеним недостацима обавести Извоfјача радова без
одлагања.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклоне све недостатке који се покажу, а који
су наступили услед тога што се Извођач радова није држао својих обавеза у погледу
квалитета радова и материјала.
Наручилац fie одредити Извођачу радова примерен рок за отклањање недостатака, уз
задржавање права на накнаду штете по овом основу.
Ако Извоfјач радова не отклони недостатке у року који му Наручилац одреди, Наручилац
може да отклони недостатке на рачун Извоfјача радова, с тим што је дужан да nocryna
као добар привредник.

ВИШКОВИ РАДОВА
Члан 20.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем радова
који прелазе 10% уговорених количина радова, при чему измена укупне вредности
Уговора може бити везана искључиво за промену количина радова из Понуде, Извоfјач
радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавесто одговорно лице
задужено за npaFieњe извршења Уговора од стране Наручиоца у писаној форми.
Извоi7ач радова није овлашfiен да без писмене сагласности Наручиоца мења обим
уговорених радова и изводи вишкове радова који прелазе 10% укупно уговорених
количина радова.
Јединична цена из овог Уговора важи и за вишкове радова.
У случају извоfјења вишкова радова, Извођач радова је дужна да достави Наручиоцу
средство финансијског обезбеРјења из члана 9. овог Уговора за вредност вишкова
радова.

ВИША СИЛА
Члан 21.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемоryflено услед дејства
више силе, у обавези је да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48
(четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести
друry Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном
трајању, уз достављање доказа о наступању више силе.
За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један
трошак, или ryбитак једне и/или друге Уговорне стране, који је настао за време или у
вези дејства више силе, нefie се сматрати штетом коју је обавезна да накнади друга
Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.



У случају наступања више силе, Уговорне стране имају право да продуже рок важења
Уговора за оно време кашњење у испуњењу Уговора које је проузроковано вишом
силом.
Уколико дејство више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне
стране fie се договорити о даљем испуњењу Уговора, о чему fie закључити анекс, или
fie се споразумети о раскиду Уговора.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 22.
Извоi7ач радова је у складу са 300 одговоран за штету коју је претрпео Наручилац
неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза
преузетих овим Уговором.

Наручилац има право на накнаду обичне штете и измакле користи, коју је ИзвоРјач
радова у време закључења уговора морао предвидети као могуflе последице повреде
уговора, а с обзиром на чињенице које су им тада биле познате или морале бити
познате.

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

ОСИГУРАF6Е
Члан 2З.

Извођач радова fie, пре почетка реализације Уговора, обезбедити следеfiа осигурања:

Осигурање одговорности за штете причињене треfiим лицима које покрива накнаде
за телесне повреде или смрт физичких лица и физичке губитке или оштеFiења
имовине која могу настати услед обављања уговорених радова, а1 који се изводе од
стране Извоfјача радова, подизвоfјача или Наручиоца према Уговору, укључујући и
осигурање њиховеi међусобне (унакрсне) одговорности. Ово осигурање мора бити
обезбеfјено пре него ИзвоТјач радова започне било какав посао на месту извоfјења
радова. i
Осигурање професионалне одговорности за штете проузроковане треflим лицима
услед грешака и пропуста насталих у обављању послова извоfјења радова.
Осигурање особљ'а (радника) од последица несреfiног случаја (незгоде), које
ангажује Извоfјач радова за реализацију уговора (Accident insurance);
Осигурање аутоодговорности (Automobile Liability lnsurance) за сва возила која
Извоfјач радова користи за реализацију Уговора, у складу са захтевима закона
Републике Србије који регулише обавезна осигурања у cao6pafiajy.

1
Извођач радова је обавезвн да Наручиоцу достави на сагласност све полисе осигурања
које је дужан да обезбеди према Уговору и без сагласности Наручиоца не могу се
вршити измене у условима осигурања током важења уговора.

~I

РАСКИД УГОВОРА
Члан 24.

Осим обавезног раскида уговора из члана 163. Закона свака Уговорна страна може
једнострано раскинути овај Уговор, у случају да друга Уговорна страна не испуни своју
обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, достављањем писане изјаве о
раскиду Уговора другој Уговорној страни.



Наручилац може, поред случајева прописаних законом и овим Уговором, једнострано
раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем
ИзвоТјача радова, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора у ком
случају Извоfјач радова нема право на накнаду штете.

PEWABAF6E СПОРОВА
Члан 25.

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране fie
решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки
спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда.
У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на
српском језику.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ TPAJAFbA УГОВОРА

Члан 26.
Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у
писаној форми — закључивањем анекса у складу са законом.
Наручилац може да дозволи промену појединих елемената Уговора из објективних
разлога као што су: виша сила, измена важеfiих прописа, мере државних органа,
промењене околности у смислу одговарајуfiих одредби Закона о облигационим
односима.
Након закључења Уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену
појединих елемената Уговора из објективних разлога предвиfјени посебним прописима.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕF6Е УГОВОРА

Члан 27.
ОвлашFiени представници за праflење реализације овог Уговора су:

1. За Наручиоца:
 - лице задужено за npafieњe извршења Уговора и
 - лице задужено за праfiење реализације Уговора

2. За Извоfјача радова: (попуњава Понуfјач).

Овлашfiења и дужности овлашfiених представника, и то код Наручиоца за праfiење
извршења и реализације и код Извоfјача радова за праТiење извршења, овог Уговора
су:
• праfiење степена и динамике реализације Уговора;
• потписују и оверавају граfЈевинску књиry и граFјевински дневник;
• праfiење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних

одступања, а све у складу са Решењима која fie бити прилог Уговору;
• сачињавање и потписивање записника о изведеним радовима по привременим

ситуацијама и окончаној ситуацији и
• остали задаци, детаљније дефинисани у Решењима која Fie бити прилог Уговору.



ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕi

Члан 28.
Овај уговор важи до обостраног испуњења уговорних обавеза а најкасније до
31.12.2022. године. i
Уговор остаје на снази у случају ништавости његових појединих одредби, уколико оне
не повлаче ништавост целокупног Уговора.

Члан 29.
Извоfјач радова је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана
настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношfiу услова из поступка
јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на
прописан начин.
Уговорне стране су обавезне да једна друry без одлагања обавесте о свим променама
које моry утицати на реализацију овог Уговора.

Члан 30.
Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.
У случају спора меродавно је право Републике Србије а поступак се
језику. ;

води на српском

i Члан 31.
На односе Уговорних страна, који нису уреfјени 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 и
Посебне узансе о граfјењу.

Члан 32.
Саставни део овог Уговора чине Прилози:
1. Конкурсна документације за предметну јавну набавку број ЈН/2100/0184/2021-П1
2. Понуда Извођача радова, број од . године, која

је код Наручиоца заведена под бројем дана 
године (не попуњаеа понуђач)

3. Образац структуре цене
4. Решења о одговорним лицима од стране Наручиоца, за извршење и реализацију

Уговора
5. Списак радника Извођача радова
6. Списак ангажованих средстава за рад
7. Изјава о безбедности и здрављу на раду
8. Прилог о безбедности и здрављу на раду
9. Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација.

Члан 33.
Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу законски заступници Уговорних
страна.
Овај Уговор ступа на снагу када ИзвоТјач радова достави средство обезбеђења за
испуњење уговорних обавеэа.



Члан 34.

Овај Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака од којих је 4 (четири) примерка
за Наручица и 2 (два), идентична, примерка за Извођача радова.

НАРУЧИЛАЦ: ИЗВОЋАЧ РАДОВА:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта

Руководилац за инвестиције, модерниэација
и ревитализација производних агрегата у

Огранку Дринско — Лимске ХЕ, Бајина Башта

(назив понуFјача)

(потпис)

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

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



Прилог о безбедности и здрављу.на раду
за ЈАВНУ НАБАВКУ број ЈН/2100/0184/2021-П1

„Чишnења пливајућег наноса са водених површина акумулација у сливу
реке Дрине" - Партија 1: Акумулација ХЕ „Бајина Башта" (Србија)

НАРУЧИЛАц:
Јавно предузеfiе"Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
ТргДушана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта,
кога заступа Руководилац за инвестиције, модернизација и ревиталиэација производних
агрегата у Огранку iДринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта, Жељко РисимовиFi,
дипл.маш.инж., на основу ПуномоFiја ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од
30.03.2020. године ~
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
ТекуЋи рачун број: 160-797-13,Банка Интеса АД
(у даљем тексту: Наручилац)

и
I

ИЗвОЋАЧ РАДОВА:
 из 

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

i
ИЗ1  

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

Улица   број
кога заступа ,
МБ  
ПИБ 
Текући рачун број:  

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)



Уводне одредбе
Стране сагласно констатују да су посебно посвеfiене реализацији циљева безбедности
и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора
за јавну набавку број ЈН/2100/0184/2021-П1 — ,,Чишћења пливајуТiег наноса са
водених површина акумулација у сливу реке Дрине" — Партија 1: Акумулација ХЕ
„Бајина Башта" (Србија): као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да
утичу радови које су предмет Уговора.

Стране су сагласне:
1 да је Пословна политика Наручиоца спровоfјење и унапреfјење безбедности и
здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима
Наручиоца радова, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања
настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровоТјење Закона о
безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101 /2005 и 91 /2015), (даље:
Закон) као и других прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца, која
регулишу ову материју.
11 да Наручилац захтева од Извоfјача радова да се приликом извоfјења радова које су
предмет овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са
спровоfјењем и унапреfјењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других
лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној
околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и
доследно спровођење Закона, као и других прописа Републике Србије и посебних аката
Наручиоца, која реryлишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на
најмањи моryfiи ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.
111 да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 11 Уводних одредби.
1. Предмет овог Прилога о БЗР је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза
Извоfјача радова, 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 тексту: БЗР).
2. ИзвоFјач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току
припрема за извоfјење радова и које 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 Наручиоца.
З. ИзвоFјач радова 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 заштиry на раду буду
прилагоfјени и обезбеfјени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и
свих других лица која ангажује за извоТјење радова које су предмет Уговора, суседних
објеката, пролазника или учесника у cao6pafiajy.
4. ИзвоТјач радова дужан је да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом
извоFјење радова које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР
(подизвоfјаче, кооперанте, повезана лица).
5. ИзвоFјач радова његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у
току припрема за извоfјење радова, које су предмет Уговора, у току трајања уговорених
обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих
правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код
Наручиоца радова, а посебно су дужни да се придржавају следеfiих правила:



5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровоТјења мера БЗР;
5.2. обавезно је поштовање правила коришfiења средстава и опреме за личнУ заштитУ
на радУ; 1

5.3. процедуре Наручиоца за спровоТјење система контроле приступа и дозвола за рад
Увек морајУ да будУ испоштоване;
5.4. процедуре за изолацијУ и закључавање иэвора енергије и радних флуида Увек
морајУ да будУ испоштоване;
5.5. на ст оже е заб 'ањен лазак бо авак или а на те ито и и и п осто и амаЈ Р Ј р У , р рад, Р рЈ У р РЈ
Наручиоца, под Утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;
5.6. забрањено је Уношење оружја Унутар локација Наручиоца, као и неовлашfiено
фотографисање;
5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности У cao6pafiajY.
6. Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених
и свих других лица која ангажује приликом извоfјења радова које сУ предмет Уговора.
У случајУ непоштовања правила Б3Р, Наручилац нeFie сносити никаквУ одговорност
нити исплатити накнаде/трошкове извођачУ радова по питањУ повреда на радУ, односно
owreFieњa средстава за рад.~
7. ИзвоТјач радова дужан је да о свом трошкУ обезбеди квалификованУ раднУ снаry за
којУ има доказ о спров'еденим 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 заштиry на радУ за
извоТјење радова који сУ предмет Уговора, а све У складУ са прописима У РепУблици
Србији који реryлишУ овУ материјУ и интерним актима Наручиоца.
8. Извоfјач радова дужан је да о свом трошкУ обезбеди све потребне прегледе и
испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад
која fie бити коришfiена за извођење радова које сУ предмет Уговора, а све У складУ са
прописима У РепУблици Србији који реryлишУ овУ материјУ и интерним актима
Наручиоца.
Уколико Наручилац Утврди да средства за рад немајУ потребне стручне налазе и/или
извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима,
Уношење истих средстава за рад на локацијУ Наручиоца неfiе бити дозвољено.
9. ИзвоТјач радова дужан је да НаручиоцУ најкасније 3 (словима: три) дана пре датума
почетка извоfјење радова, достави:

~списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да сУ Упоэнати са
обавезама У складУ са тачком 4. овог Прилога о Б3Р,
списак средстава за рад која fie бити ангажована за извоfјење радова, и
податке о лицУ за Б3Р код Извођача радова

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Извоfјач радова је дужан да достави
доказе о:
9.1.1. извршеном оспособљавањУ запослених за безбедан и здрав рад,
9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,
9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и
9.1.4. коришFiењУ средстава и опреме за личнУ заштитУ на радУ.
10. Наручилац има право да врши контролУ примене превентивних мера за безбедан и
здрав рад приликом извоfјења радова које сУ предмет Уговора.



Извођач радова дужан је да лицу одреТјеном од стране Наручиоца oмoryFiи
перманентно моryfiност за спровоfјење контроле примене превентивних мера за
безбедан и здрав рад.
Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље
запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи
заустављање даљег извођења радова, док се не отклоне уочени недостаци и о томе
одмах обавести Извоi7ача радова као и надлежну инспекцијску службу.
Извоfјач радова се обавезује да поступи по налоry Наручиоца из става 3. ове тачке.
11. Стране су дужне да у случају да у току реализације Уговора деле радни простор,
capai7YJY у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.
Стране су дужне да, у случају из става 1. тачке 11. овог Прилога о Б3Р, узимајуfiи у
обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом
мера за отклањање ризика од повреfјивања, односно оштеfiења здравља запослених,
као и да промптно обавештавају једна друry и своје запослене и/или представнике
запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.
Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврFјује се споразумом.
Споразумом у писменој форми, из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца
одреТјује се лице за координацију спровоfјења заједничких мера којима се обезбеђује
безбедност и здравље свих запослених.
12. Извоfјач радова дужан је да благовремено извештава Наручиоца о свим
догаfјајима из области Б3Р који су настали приликом извођења радова, који су предмет
Уговора, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.
13. Извоfјач радова дужан је да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на
раду који је издао за сваког свог запосленог и других лица која ангажује приликом
извоfјења радова које су предмет Уговора а који се повредио приликом извоfјења
радова које 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 је 4 (четири)
примерка за Наручица и 2 (два), идентична, примерка за Извоfјача радова.

НАРУЧИЛАЦ: ИЗВОЋАЧ РАДОВА:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта

Жељко Рисимовиfi, дипл.маш.инж.
руководилац за и нвестиције, модернизација

и ревитализација производних агрегата у
Огранку Дринско — Лимске ХЕ, Бајина Башта

(назив nонуfјача)

(nomnuc)

(име, nревиме и функција nотnисника модепа
уговора/уговора)
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31250 Bajma BawTa
MaTiNHii 6poj: 20053658
111/15: 103920327
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BaHKa: Banca Intesa a14 Beorpa,4
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(y ganDem TeKcry: Hapruinag)
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Члан 1.

Стране су се договориле да у вези са јавном набавком радова „ЧишТiења пливајуfiег
наноса са водених површина акумулација у сливу реке Дрине" — Партија 1:
Акумулација ХЕ „Бајина Башта" (Србија), Јавна набавка број ЈН/2100/0184/2021-П1
(у даљем тексту: Радови), oмoryfie приступ и размену података који чине пословну
тајну, као и података о личности, те да штите њихову поверљивост на начин и под
условима утврТјеним 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 следеflе значење:

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

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

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

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

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

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

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

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



Члан 3.

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

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

Свака страна fie приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о
личности, а у вези са Гlословним акrивностима посryпати у складу са важеfiим Законом
о заштити података о личности у Републици Србији.

i
Осим ако изричито није другачије уреi7ено, ниједна страна неfiе користити пословну
тајну или поверљиве информације друге стране, нefie одавати ове информације треfiој
страни, осим запосленима и саветницима сваке стране којима су такве информације
потребне (и подлежу ограниченој употреби и ограничењима одавања која су бар толико
рестриктивна као и она писмено извршавана од стране запослених и саветника); и
трудиfiе се у истој мери да заштити пословну тајну и/или поверљиве информације друге
стране као што чува и своји пословну тајну и/или поверљиве информације истог значаја,
али ни у ком случају мање него што је разумно.

1 Члан 4.,~
Прималац преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери као
и сопствену, као и да i 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 пословне1 тајне Даваоца треFiим лицима на било који начин, без предходне
писане сагласности Даваоца.

i,
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 доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају
његовим повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за
поступање наведених'правних лица са добијеним податком у складу са обавезама
Примаоца из овог Уговора
г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или
финансијским саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.



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

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

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

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

Члан 5.

Стране се обавеэују да Tie пословну тајну, када се она размењује преко незаштиflених
веза (факс, интернет и слично), размењивати само уэ примену узајамно прихватљивих
метода криптовања, комбинованих са одговарајуfiим поступцима који заједно
обезбеfјују очување поверљивости података.

Члан 6.

Свака од Страна је обавезна да одреди:
• име и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту:

Задужено лице),
• поштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци

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

достављају коришfiењем интернет-а
• и да о томе обавести друry Страну, писаним документом који је потписан од

стране овлашfiеног эаступника Стране која шаље информацију.

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

Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка
у случају судског спора 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, Прималац је
обавезан да одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље
поруку са потврдом да је порука примљена.

Уколико Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном
пословном тајном у року од два радна дана, рачунајуfiи у овај рок и дан када је порука
послата, обавезна је да обустави даље слање података, и да покрене поступак за
откривање разлога кашњења у достављању информације да је порука са приложеном
пословном тајном примљена.

Слање података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није
нарушена, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.



Члан 8.

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

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

1

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

За Наручиоца:

i Пословна тајна
Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије"

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

i или:

Поверљиво
Пословна тајна

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

' Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1,

За ИзвоТјача радова:

Пословна тајна

или:
Поверљиво

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

~
Члан 9.

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

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



Члан 10.

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

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

Члан 11.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора, доТје до статусних промена код
уговорних Страна, права и обавезе прелазе на одговарајуfiег правног следбеника
(следбенике). У случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до
окончања ликвидационог поступка обезбеди повраТiај Даваоцу свих оригинала и
уништавање свих примерака и облика копија примљених Носача информација.

Члан 12.

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

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

Члан 13.

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

Члан 14.

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

Члан 15.

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

Члан 16.

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



Члан 17.

Овај Уговор је потписан у б(шест) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка заИзвођача радова, а 4 (четири) примерка за Наручиоца.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

~
НАРУЧ ИЛАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско — Лимске ХЕ" Бајина БаштаI

1 
Руководилац за инвестиције, модернизација

и ревитализација производних агрегата у
Огранку Дринско — Лимске ХЕ, Бајина Башта

~i

ИЗВОЋАЧ РАДОВА:

(назив nонуfјача)

(nomnuc)

(имв, nрвзиме и функција nотnисника модвла
уговора/уговора)



MOTIEJ1 YrOBOPA 3A 113BOBEHDE PATIOBA
JaaHa Ha6aBica 6poj JH/2100/0184/2021412

„Limutheiba nrwaajyher HaHoca ca Boilemix noapwima aicymy awija y crmay
pew Ruffle" — ilapTHja 2: AKymynalmja XE „Bmwerpaig" (SW()

Oeaj yroeop 3aKrbytainvi cy y BajmHoj Baum, gaHa  ogme:

YrOBOPHE CTPAHE'

1. Jaime npe,qyaehe "Enearponpmepem Cp6mje" Beorpa,a, Banaamcaa 13,
Orpamaa ",ICIP4HC,K0-111#1MCKE Xl4APOEI1EKTPAHE" Bajmma Emma
Tpr gywaHa JepKoeviha 6poj 1, 31250 Bajma Baurra
MaTiiHmi 6poj: 20053658
11145: 103920327 I
TeKyhm paHyH 6poj: 160-797-13
BaHKa: Banca Inte3a ag Beorpag
Kora 3acTyna PyKoeopyinaLl 3a wHaec-na.tiije, mogepHinaLitija II peawrannaLltija
npoinaogHtix arperaTa y OrpaHKy gpmcKo — .11iimcKe XE, Bajma Baurra, Ha ocHoey
IlyHomorija Bri gyperropa Jfl Enc 6poj 12.01.178416/1-20 og 30.03.2020. rogive,
(y garbem TeKcTy: Haprmanag)

Li

2.

2a.

2b.

113  

Ynnta 6poj 
MaTviymi 6poj:  
FMB:  
TeKyrm pay H 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acTyna  

(y garbem TeKc-ry: liamohaq pagoea)

113  

Yrnit.ta ii 6poj  
MaTmqHm 6poj:
FMB:  
TeKyrivi pay H 6poj:; 
BaHKa:  
Kora 3acTyna  

(gnati apyne noHyOatia unu nodu3e0aq)

143  

Ynku..ta w 6poj  
MaTIILIHLI 6poj:  
11115:  
TeKyfim pay H 6poj: 1 
BaHKa:  
Kora 3acryna  

(email apyne noHyOaqa unu nodu3eo0ati)
(y gare m TeKary 3aje1qHo: YrosopHe cTpaHe) y culagy ca KoHwpcHom goirymem-aqvijom



УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Уговорне стране констатују :

• да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 52. Закона
о јавним набавкама („Сл.гласник РС`, бр. 91/2019) (даље Закон) спровео отворени
поступак за јавну набавку радова „ЧишТiења пливајуfiег наноса са водених
површина акумулација у сливу реке Дрине" - Партија 2: Акумулација ХЕ
„Вишеград" (БиХ), број ЈнЈг100101в41г0г1-пг;

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

• да Понуда Понуfјача у отвореном поступку за ЈН број ЈН/2100/0184/2021-П2, која је
заведена код Наручиоца под бројем од __ 20_ године, прихватљива и
да му је Наручилац доделио уговор својом Одлуком број  од
године;

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет овог Уговора је извоFјење радова на чишТiењу пливајуfiег наноса са водених
површина акумулације ХЕ „Вишеград" (БиХ), који обухватају уклањање балвана из
акумулације ХЕ „Вишеград", уклањање плутајуFiих објеката, пливајуfiег грања и
уклањање ситног отпада из акумулације (у даљем тексту: извоТјење радова).
Овим Уговором о извоfјењу радова (у даљем тексту: Уговор) Извођач радова се
обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове на начин и у роковима који су
одреfјени Уговором, прописима и правилима струке, према захтевима и условима из
Конкурсне документације Наручиоца за предметну јавну набавку, сопстевној Понуди
број  од  . године и Обрасцу структуре цене, који као прилози
чине саставни део овог Уговора.
Уговореним радовима у смислу ст. 1. и 2. овог Уговора сматрају се и вишкови радова.
Делимично извршење уговора Извођач радова ћe у складу са Понудом, уступити
подизвођачу:  (назив
Подизвођача из АПР) и то: 
(опис радова), са процентом yveшfia у понуди од  (бројvано исказани
процента). (попуњава Понуђач)
Извођач радова који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично
уступио подизвођаvу у потпуностије одговоран Наручиоцу за реализацију радова.
Наручилац Fie да непосредно nnaFia подизвођача за део уговора који је он извршио,
уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања nnaћajy непосредно.
Група понуfјаvа у заједничкој понуди, одговорна је неограничено и солидарно за
извршење обавеза по основу овог Уговора.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ
Члан 2.

Уговорена вредност радова из члана 1. Уговора износи:
(словима:
без обрачунатог ПДВ-а.
ПДВ се обрачунава у складу са Законом о ПДВ-у важеflим у Републици Србији полаэеfiи
од класификације делатности наведене у Обрасцу структуре цена.

динара
 ),



Уговорена цена из става 1. овог члана ен об хвата:у ц у радне снаге, цену ангажовања
транпортних средстава, граfјевинске механизације, опреме, средстава за рад и свега
осталог неопходног за извођење предметних радова, трошкове прибављања средстава
обезбеfјења и осигурања, трошкове спровоfјења мера безбедности и здравља на раду
и заштите животне средине као и све друге трошкове који се јаве током извоfјења
радова и који су потребни за извоfјење и завршетак радова у складу са Уговором.
У циљу одреFјивања пореског дужника у складу са чланом 10. Закона о ПДВ-у, Уговорне
стране су сагласне да су позиције у Обрасцу структуре цене класификоване у складу са
Уредбом о класификацији делатности и Правилником о утврfјивању добара и услуга из
области граfјевинарства за сврху одреFјивања пореског дужника за ПДВ.
Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене из понуде неflе мењати у случају
промене цена елемената на основу којих је формирана јединична цена радова (фиксна
цена), за све време важења овог Уговора.

i
НАЧИН ФАКТУРИСАF6А

; Члан З.
Извоfјач радова је обавезан да редовно издаје периодичне рачуiе - привремене
ситуације а након завршетка уговорених радова или по истеку уговореног рока
завршетка радова коначни рачун — окончану ситуацију.
Привремене ситуације и окончана ситуација се испостављају према количинама из
обрачунских листова грађевинске књиге и граt7евинског дневника, оверених и
потписаних од стране одговорног лица за извршење Уговора са стране Наручиоца и
овлашfiеног лица Иэвођача радова.
Начин издавања привремених ситуација за ИзвоFјење радова
Извођач радова, за радове изведене у претходном периоду а на основу Записника о
изведеним радовима !у том периоду, издаје привремене ситуације које морају бити
оверене од стране одговорног лиза за праfiење извршења уговора, а које садрже
посебне износе накнада, како следи:

износ накнаде за извођење радова који представљају промет из области
граFјевинарства уз навоfјење шифре делатности прописане Правилником о
утврђивању добара и услуга из области граТјевинарства за сврху одређивања
пореског дужника за ПДв, а све у складу са Законом о ПДВ-у важеfiим у
Републици Србији,
износ накнад& за извоТјење радова који не представљају промет из области
граfјевинарства у складу са Законом о ПДВ-у важеFiим у Републици Србији.

Извођач радова, у привременој ситуацији, уноси податак о класификационој делатности
у складу са Правилником о утврТјивању добара и услуга из области граfјевинарства за
сврху одреi7ивања пореског дужника за ПДВ. Привремена ситуација треба да садржи
све елементе предвиђене одредбама члана 42. Закона о ПДВ-у важеflим у Републици
Србији.
Начин издавања окончане ситуације за ИзвоТјење радова
Извођач радова издаје, окончану ситуацију на основу Записника о изведеним радовима
по окончаној ситуацији; која мора бити оверене од стране одговорног лица за праТiење
извршења уговора, а кbја садржи посебне износе накнада, како следи:

износ накнаде за ИзвоFјење радова који представљају промет из области
граfјевинарства уз навоFјење шифре делатности прописане Правилником о
утврfјивању добара и услуга из области граfјевинарства за сврху одреFјивања
пореског дужника за ПДВ и Уредбом о класификацији делатности, а све у складу
са Законом о ПДВ-у важеfiим у Републици Србији,

- износ накнаде за ИзвоТјење радова који не представљају промет из области
граfјевинарства у складу са Законом о ПДВ-у важеfiим у Републици Србији.



ИзвоFјач радова, у окончаној ситуацији, уноси податак о класификационој делатности у
складу са Правилником о утврt7ивању добара и услуга из области граt7евинарства за
сврху одреFјивања пореског дужника за ПДв. Окончана ситуација треба да садржи све
елементе предвиђене одредбама члана 42. Закона о ПДВ-у важеflим у Републици
Србији.
Привремене и окончана ситуација морају да гласе на: Јавно предузеfiе
„Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, матични број: 20053658, ПИБ:
103920327, Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана
Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта.
Привремене и окончана ситуација морају бити достављене на адресу Наручиоца: Јавно
предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско - Лимске
хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, у 3
(словима: три) оригинална примерака.
Обавезан прилог уз сваку ситуацију, привремену или окончану, је Записник о изведеним
радовима у периоду за који се издаје ситуација, потписан без примедби од стране
одговорног лица за праfiење извршења Уговора са стране Наручиоца и овлашfiеног
лица Извођача радова. Основ за потписивање Записника о изведеним радовима су
потписани и оверени граfјевинска књига и граТјевински дневник.
У испостављеним ситуацијама (привремене, окончана), мора да се наведе број уговора,
уз придржавање тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваfiене
понуде (из Обрасца структуре цене). Испостављене ситуације (привремене, окончана)
које не одговарају наведеним тачним називима, сматраfiе се неисправним. Уколико,
због коришТiења различитих шифарника и софтверских решења није мoryfie поступити
наведени начин, мора се доставити уз привремену/окончану ситуацију прилог са
упоредним прегледом назива из испостављених ситуација са захтеваним називима из
конкурсне документације и прихваfiене понуде.
Извоfјач радова се обавезује да се приликом испостављања сваке ситуације,
привремене или окончане, обавезно позове на број и предмет јавне набавке и заводни
број Уговора (заводни број код Наручиоца).
Привремене ситуације Ивоfјач радова испоставља Наручиоцу до петог (5-ог) у месецу,
за радове изведене у претходном периоду.
Уз привремене/окончану ситуацију мора бити дотављен Запаисник о пријему радова без
примедби од наручиоца, да би иста била платива.
Окончану ситуацију Извоfјач радова доставља по завршетку свих радова предвиТјених
Уговором а најкасније у року од 60 календарских дана од рока завршетка извоfјења
радова.
Ситуације, привремене или окончана, који нису сачињене у складу са наведеним 6иFie
враfiене Извођачу радова, а плаhање одложено на његову штету све док се не доставе
исправане ситуације.

НАЧИН ПЛАЋАF6А
Члан 4.

Наручилац се обавезује да fie сва плаflања вршити на основу привремених ситуација и
окончане ситуације потписаних и оверених од стране одговорног лица за извршење
Уговора са стране Наручиоца и овлашfiеног лица Извођача радова у року од 45 дана од
пријема истих на писарници Наручиоца.
Привремене ситуације и окончана ситуација морају бити издате у складу са
дефинисаним начином издавања ситуација у члану 3. овог Уговора.



i
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Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања,
биhе 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 обавеэе.

РОК и МЕСТО НА КОМЕ СЕ РАДОВИ ИЗВОДЕ

Члан 5.
Извоfјач радова fie извоТјење предметних радова започети одмах након ступања
Уговора на снаry и увоfјења у посао од стране Наручиоца.
Наручилац fie Извоfјача радова увести у посао најкасније у року од 20 календарских
дана од дана ступања Уговора на снаry, што fie се констатовати Записником о увоfјењу
у посао. 1

Извоi7ач радова се обавезује да предметне радове изврши у року од максимално 365
(тристашездесетпет) календарских дана од дана почетка извоТјења предметних
радова.

Ако Извоfјач радова не испуни обавезу о року, Наручилац fle му оставити примерен
накнадни рок за испуњење, у ком случају fie Извоfјач радова платити уговорну казну у
висини одреfјеној овим Уговором.
Ако Извоfјач радова не испуни обавезу ни у накнадном року, Наручилац fie реализовати
своја права из Банкарске гаранције за испуњење уговорних обавеза.
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у месту утврТјеном у
конкурсној документац'ији и то на акумулацији ХЕ „Вишеград" у Вишеграду.

i:
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.
Обавезе Наручиоца су:

1'

1. да именује одговрно лице за npaFieњe извршења Уговора, које fie:
да са Извоfјач'има радова усагласи и одобри динамички план извоfјења радова,
оверавати и потписивати грађевинску књиry и граi7евински дневник
заједно са извођачем радова сачињавати Записнике о изведеним радовима по
привременим ситуацијама
заједно са извоТјачем радова сачинити Записник о изведеним радовима по
окончаној ситуацији која ћe служити као квалитативни и квантитативни пријем
радова у складу са захтеваним описима из Обрасца струкryре цене

2. да именује одговрно лице за праfiење реализације Уговора,
З. да именује координатора градилишта, уколико је то законска обавеза,
4. да уради и достави ИзвоТјачу радова план превентивних мера, уколико је то законска

обавеза,
5. да преда Извоfјачу радова локацију,
б. да достави Извођачу.радова техничку документацију по којој fie се изводити уговорени

радови, уколико она,постоји,
7. да редовно измирује; обавезе према ИзвоFјачу радова за изведене радове на основу

привремених ситуација и окончане сиryације.



ОБАВЕЗЕ ИЗВОЋАЧА РАДОВА
Члан 7.

Обавезе Извођача радова су:
1. да радове изведе у свему према важеfiим техничким прописима, стандардима и

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

2. да одреди одговорно лице Извоfјача радова за извршење радова по предметном
Уговору, најкасније у року од 3 (словима:три) дана од дана сryпања Уговора на снаry
и о томе у писаној форми обавесте Наручиоца,

3. да писаним путем обавесте Наручиоца о могуfiим кашњењима, као и о разлозима
кашњења, без одлагања под претњом ryбитка права на продужење рока за извоFјење
радова,

4. да одреде одговорно лице за безбедност и здравље на раду уз сагласност Наручиоца,
5. да изради динамички план извоfјења радова и достави Наручиоцу,
1. да изради елаборат обеэбеТјења градилишта и све запослене на градилишту упозна

са елаборатом о уређењу градилишта, односно упозна их са свим опасностима,
штетностима и ризицима на тим радним местима у складу са Актом о процени ризика
за та радна места,

2. да уредно води граfјевински дневник, граfјевинску књиry,
3. да предузме све мере за безбедност извоi7ења радова на води,
4. да обезбеди локацију депоновања изваfјеног материјала,
10. да уредно одржава градилиште, материјал правилно депонују и обеэбеде несметани

cao6pafiaj, за све време трајања Уговора,
11. да најкасније у року од 3 (три) дана по завршетку радова писаним путем, преко

одговорног лица за извршење Уговора, обавесте Наручиоца,
12. да достави списак извршилаца који fie бити ангажовани на градилишту са доказом о

запослењу, односно радном ангажовању код Иэвоfјача радова и списак опреме за
рад која fie се користити у току извоfјења радова. Уколико се током иэвоfјења радова
појави оправдана потреба за заменом једног или више извршилаца односно
опреме, као и на необразложен захтев Наручиоца, Извоi7ач радова је дужан да
извршиоца замени другим извршиоцима са најмање истим стручним квалитетима и
квалификацијама, односно опрему замени другом прихватљивом опремом, уз
претходну писану сагласност Наручиоца,

13. да уредно извршавају и друге обавезе утврfјене законом и другим прописима као и
овим Уговором.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.
У случају да својом кривицом не изведе радове о року, Извођач радова је дужан да
плати Наручиоцу уговорну казну, у износу од 0,5°/о од укупне уговорене цене радова за
сваки дан закашњења, с тим што износ уговорне казне не може да npefje 1 О% од укупне
цене радова из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза на додату вредност.

Плаfiање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет)
дана од дана издавања рачуна од стране Наручиоца.

Уколико Наручилац услед кашњења иэ ст.1. овог члана, претрпи штету која је веfiа од
износа тих пенала, има право на накнаду разлике измеi7Y претрпљене штете у целости
и исплаfiених пенала.
ИзвоТјач радова се ocno6afja уговорне казне кад је до неуредног испуњења дошло због
узрока за који он није одговоран



i
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЋЕF6А
Средство обезбеТјења за испуњење уговорних обавеза

Члан 9.
Иэвоfјач радова обавезан је да приликом закључења Уговора, а најкасније у року од 10
(словима: десет) дана од дана закључења Уговора, преда Наручиоцу, као средство
обезбеFјења, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив плативу
банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза, у износу од 10°/о од укупне
вредности уговора, без ПДВ која мора трајати минимално 30 (словима: тридесет) дана
дуже од рока важења уговора, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и
продужење рока важења гаранције за исти број дана за који fie бити продужен рок
важења уговора. i
На ову банкарску гаранцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив
(URDG 758) Меfјународне трговинске коморе у Паризу.
Ова гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враfiен или
није.
Банкарска гаранција с;е не може уступити и није преносива без сагласности уговорних
страна и емисионе банке.
Уколико гаранцију издаје страна банка, мора имати прихватљив кредитни •рејтинг.
Банкарска гаранција треба да буду у валути у којој је Понуда.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краfiе
рокове, мањи износ или промењвну мвсну надлежност за решавањв спорова.

1
Уговорне стране су 'i сагласне, да Наручилац може, без било какве претходне
сагласности Извоfјача! радова, поднети на наплату средство обезбеђења из става 1.
овог члана, у случају ! да ИзвоРјач радова не испуни у целини или делимично своје
обавезе, односно обавезе не изврше ни у остављеном примереном накнадном року, као
и у другим случајевима неуредног испуњења Уговора.
Ако је пословно седи ш~ те банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој
гаранцији, утврfјује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права

•Републике Србије као меродавног за овај уговорни однос.
Ако је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој
гаранцији, утврi7YJе се надлежност Сталне арбитраже при ПКС, уз примену Правилника
о сталној арбитражи при ПКС и материјалног права Републике Србије као меродавног
за овај уговорни однос':

ПОВЕРlbИВОСТ
Члан 10.

1
Извоfјач радова, односно извршиоци који су ангажовани на извршавању обавеза из овог
Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација садржаних у
документацији, извештајима, предрачунима, техничким подацима и обавештењима, до
којих доfју у вези са реализацијом овог Уговора и да их користе искључиво за обављање
уговорених послова, а', у складу са Уговором о чувању пословне тајне и поверљивих
информација који је као прилог саставни део Уговора.

ј
Информације, подаци и документација које је Наручилац доставио Извоfјачу радова у
извршавању предмета овог Уговора, Извоi7ач радова не може стављати на
располагање треfiим лицима, без претходне писане сагласности Наручиоца.



ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Члан 11.
Овим Уговором Извођач радова гарантује Наручиоцу да је власник и/или искључиви
носилац права интелектуалне својине на предметним радовима, и да fie заштитити
Наручиоца у случају евентуалних захтева треТiих лица по основу права интелектуалне
својине.
ИзвоТјач радова, који користи интелектуалну својину треfiих лица (без обзира о каквој
врсти интелектуалне својине је реч), гарантују Наручиоцу да је носилац права или да
има законито право на коришfiење и/или употребу такве интелектуалне својине.

Накнаду за коришfiење патената, као и евентуалну одговорност за повреду заштиfiених
права интелектуалне својине треflих лица, сноси ИзвоFјач радова.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈbЕ НА РАДУ

Члан 12.
ИзвоFјач радова је дужан да све послове, у циљу реализације овог Уговора, обавља
поштујуТiи прописе и ратификоване меfјународне конвенције о безбедности и здрављу
на раду у Републици Србији.
Извоfјач радова је дужан да поштује и акте које доноси Наручилац, односно акте које
стране из Уговора закључе иэ области безбедности и здравља на раду.
Извоfјач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на
раду које је неопходно спровести, полазеFiи од специфичности радова који су предмет
Уговора, технологије рада и стеченог искуства, како би се заштитили запослени код
ИзвоFјача радова, треfiа лица и имовина.
У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац
може раскинути Уговор.

Члан 13.
Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду
дефинисане су у Прилоry о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део
Уговора.

Члан 14.
Извођач радова је дужан да колективно осиryра своје запослене у случају повреде на
раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 15.
ИзвоТјач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету
која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду
од стране Извоfјача радова, односно његовог запосленог, као и других лица које је
ангажовао, ради обављања послова који су предмет Уговора.
Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета
настала услед смрти или телесне повреде, штета настала на имовини Наручиоца, као
и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица
штетног догаFјаја.

Члан 16.
Извоfјач радова је дужан да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл.
гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон о БЗР), обустави послове уколикоје
забрану рада или забрану употребе средстава за рад издало лице одређено, у складу
са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера
за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом
прописа о безбедности и здрављу на раду.



i

ИзвоТјач радова нема право на надокнаду трошкова насталих эбог оправданог
обустављања послова на начин утврFјен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок
за извоfјење радова, због тога што су послови основано обустављени од стране лица
одреfјеног, у складу 1 са прописима, од стране Наручиоца за спровоfјење контроле
примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

i
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЋИВАF6Е ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Члан 17.
ИзвоFјач радова је одговоран да извођење радова које је предмет овог Уговора не
загаfјује, односно минимално утиче на животну средину, односно да обезбеђује
адекватно смањење потрошње енергије — енергетску ефикасност.

I

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 18.
Одмах по завршетку радова Извођач радова обавештава Наручиоца да су радови који
чине предмет Уговора завршени.
Наручилац и ИзвоFјач радова су дужни да без одлагања приступе примопредаји и
коначном обрачуну. '
О примопредаји се саставља записник који садржи нарочито cneдeFie податке:

1. да ли су радови иiзведени по Уговору, прописима и правилима струке;
2. да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету, односно које

радове Извоfјач треба о свом трошку да доради, поправи или поново изведе и у ком
року то треба да учини;

З. о којим питањима техничке природе није постигнута сагласност измеfју овлашfiених
представника Уговорних страна;

4. датум завршетка радова и датум извршене примопредаје.

Записник о примопредаји може сачинити и само један уговарач без yчewfia другог ако
други уговарач неоправдано одбије yчewfie у примопредаји или се неоправдано не
одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља другом
уговарачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом.
Ако се у записник о примопредаји обострано констатује да Извоfјач радова треба о свом
трошку да доради, поправи или поново изведе поједине радове, Извођач радова је
дужан да одмах приступи извођењу тих радова и ако их не изведе у примереном року,
Наручилац може да ан'гажује друго лице да их изведе на терет ИзвоFјача радова.
Израда Записника врши се по примопредаји изведених радова. Рад на Записнику
започиње одмах по извршеној примопредаји а завршава се у року од максимално 60
календарских дана од рока завршетка извоТјења радова.
Ако Наручилац без оправданог разлога одбије учешfiе у коначном обрачуну или
одуговлачи са својим учешFiем у изради обрачуна, Извоi7ач радова може сам да изврши
обрачун и да о томе обавесте Наручиоца. То право припада и Наручиоцу.
Свака Уговорна страна, сноси трошкове свог учешfiа у изради Записника.

ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 19.
Извоi7ач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са
Уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемоryflавају или
умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно
употребу одређену Уговором.
Наручилац је дужан да о примеТiеним недостацима обавести ИзвоFјача радова без
одлагања.



ИзвоFјач радова је дужан да о свом трошку отклоне све недостатке који се покажу, а који
су наступили услед тога што се Извођач радова није држао својих обавеза у погледу
квалитета радова и материјала.
Наручилац fle одредити ИзвоТјачу радова примерен рок за отклањање недостатака, уз
задржавање права на накнаду штете по овом основу.
Ако Извоfјач радова не отклони недостатке у року који му Наручилац одреди, Наручилац
може да отклони недостатке на рачун ИзвоFјача радова, с тим што је дужан да поступа
као добар привредник.

ВИШКОВИ РАДОВА
Члан 20.

Уколико се током извоfјења уговорених радова појави потреба за извоFјењем радова
који прелазе 10°/о уговорених количина радова, при чему измена укупне вредности
Уговора може бити везана искључиво за промену количина радова из Понуде, Извођач
радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавесто одговорно лице
задужено за npaFieњe извршења Уговора од стране Наручиоца у писаној форми.
Извоfјач радова није овлашfiен да без писмене сагласности Наручиоца мења обим
уговорених радова и изводи вишкове радова који прелазе 1 О% укупно уговорених
количина радова.
Јединична цена из овог Уговора важи и за вишкове радова.
У случају извоFјења вишкова радова, Извоfјач радова је дужна да достави Наручиоцу
средство финансијског обезбеfјења из члана 9. овог Уговора за вредност вишкова
радова.

ВИША СИЛА
Члан 21.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогуfiено услед дејства
више силе, у обавези је да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48
(четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести
друry Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном
трајању, уз достављање доказа о наступању више силе.
За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један
трошак, или ryбитак једне и/или друге Уговорне стране, који је настао за време или у
вези дејства више силе, неfiе се сматрати штетом коју је обавезна да накнади друга
Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.
У случају наступања више силе, Уговорне стране имају право да продуже рок важења
Уговора за оно време кашњење у испуњењу Уговора које је проузроковано вишом
силом.
Уколико дејство више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне
стране Fie се договорити о даљем испуњењу Уговора, о чему fie закључити анекс, или
fle се споразумети о раскиду Уговора.

НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 22.

Извођач радова је у складу са 300 одговоран за штету коју је претрпео Наручилац
неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза
преузетих овим Уговором.

Наручилац има право на накнаду обичне штете и измакле користи, коју је Извоfјач
радова у време закључења уговора морао предвидети као мoryfie последице повреде
уговора, а с обзиром на чињенице које су им тада биле познате или морале бити
познате.



У случају преваре или намерног неиспуњења, као и неиспуњења због крајње непажње,Наручилац има право захтевати од Извођача радова накнаду целокупне штете која јенастала због повреде уговора, без обзира на то што Извођач радова није знао за
посебне околности због којих су оне настале.

ОСИГУРАЊЕ
Члан 23.

Извоfјач радова fle, пре почетка реализације Уговора, обезбедити cneдeFia осигурања:
I

Осигурање одговорности за штете причињене треТiим лицима које покрива накнаде
за телесне повреде или смрт физичких лица и физичке губитке или оштеfiења
имовине која могу настати услед обављања уговорених радова, а који се изводе од
стране ИзвоFјача радова, подизвоfјача или Наручиоца према Уговору, укључујуfiи и
осигурање њихове међусобне (унакрсне) одговорности. Ово осигурање мора бити
обезбеТјено пре него Извођач радова започне било какав посао на месту извоfјења
радова. i

- Осигурање професионалне одговорности за штете проуэроковане треfiим лицима
услед грешака и пропуста насталих у обављању послова извоFјења радова.

- Осигурање особља (радника) од последица несреfiног случаја (незгоде), које
ангажује Извоfјач радова за реализацију уговора (Accident insurance);

- Осигурање аутоодговорности (Automobile Liability lnsurance) за сва возила која
ИзвоFјач радова користи за реализацију Уговора, у складу са захтевима закона
Републике Србије који регулише обавезна осигурања у cao6pafiajy.

1
Извоi7ач радова је обавезан да Наручиоцу достави на сагласност све полисе осигурања
које је дужан да обезбеди према Уговору и без сагласности Наручиоца не могу се
вршити измене у условима осигурања током важења уговора.

~

РАСКИД УГОВОРА
Члан 24.

Осим обавезног раскида уговора из члана 163. Закона свака Уговорна страна може
једнострано раскинути' овај Уговор, у случају да друга Уговорна страна не испуни своју
обавезу ни у остављеном примереном накнадном року, достављањем писане изјаве о
раскиду Уговора другој Уговорној страни.~
Наручилац може, поред случајева прописаних законом и овим Угово р~ ом, једнострано
раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем
Извоfјача радова, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора у ком
случају Извођач радова нема право на накнаду штете.

PEWABAFbE СПОРОВА
Члан 25.

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

У случају спора мерод'авно право је право Републике Србије, а посryпак се води на
српском језику.



ИЗМЕНЕ тОКОМ TPAJAF6A УГОВОРА

Члан 26.

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

Наручилац може да дозволи промену појединих елемената Уговора из објективних
разлога као што су: виша сила, измена важеfiих прописа, мере државних органа,
промењене околности у смислу одговарајуflих одредби Закона о облигационим
односима.
Након закључења Уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену
појединих елемената Уговора из објективних разлога предвиfјени посебним прописима.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕFbЕ УГОВОРА

Члан 27.
Овлашfiени представници за праћење реализације овог Уговора су:

1. За Наручиоца:
 - лице задужено за праfiење извршења Уговора и
 - лице задужено за праћење реализације Уговора

2. За Извођача радова: (попуњава Понуђач).

ОвлашТiења и дужности овлашfiених представника, и то код Наручиоца за npafieњe
извршења и реализације и код Извоfјача радова за npaFieњe извршења, овог Уговора
су:
• npaFieњe степена и динамике реализације Уговора;
• потписују и оверавају граFјевинску књиry и граFјевински дневник;
• праflење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних

одступања, а све у складу са Решењима која Fie бити прилог Уговору;
• сачињавање и потписивање записника о изведеним радовима по привременим

ситуацијама и окончаној ситуацији и
• остали задаци, детаљније дефинисани у Решењима која fie бити прилог Уговору.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
Овај уговор важи до обостраног испуњења уговорних обавеза а најкасније до
31.12.2022. године.
Уговор остаје на снази у случају ништавости његових појединих одредби, уколико оне
не повлаче ништавост целокупног Уговора.

Члан 29.
Извођач радова је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана
настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношflу услова из поступка
јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на
прописан начин.
Уговорне стране су обавезне да једна друry без одлагања обавесте о свим променама
које моry утицати на реализацију овог Уговора.



Члан 30.
Овај Уговор и његови прилоэи сачињени су на српском језику.
У случају спора меродавно је право Републике Србије а поступак се води на српском
језику.

Члан 31.
На односе Уговорних страна, који нису уреfјени овим Уговоро~п, примењују се
одговарајуfiе одредбе 300 и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких
норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора и
Посебне узансе о граFјењу.

Члан 32.
!

Саставни део овог Уговора чине Прилози:
1. Конкурсна документације за предметну јавну набавку број ЈН/2100/0184/2021-П2
2. Понуда ИзвоFјача радова, број од  године, која

је код Наручиоца;заведена под бројем дана . године
(не попуњава понуfјач)

З. Образац струкryре цене
4. Решења о одговорним лицима од стране Наручиоца, за извршење и реализацију

Уговора
5. Списак радника Извоfјача радова
6. Списак ангажованих средстава за рад
7. Иэјава о безбедно;сти и здрављу на раду
8. Прилог о безбедности и здрављу на раду

9. Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација.

i Члан 33.
Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу законски заступници Уговорних
страна. 1
Овај Уговор ступа на! снагу када Извођач радова достави средство обезбеђења за
испуњење уговорних обавеза.

Члан 34.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих је 4 (четири) примерка
за Наручица и 2 (два), 'идентична, примерка за ИзвоFјача радова.

г
НАРУЧИЛАЦ:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Руководилац за инвестиције, модерниэација
и ревитализација производних агрегата у

Огранку Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта

ИЗВОЋАЧ РАДОВА:

(назив понуРјача)

(потпис)

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

Напомена: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документацијв и он
првдставља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуfјачем коме
буде додељен Уговор ојавној набавци.



Прилог о безбедности и здрављу на раду
за ЈАВНУ НАБАВКУ број ЈН/2100/0184/2021-П2

„Чишflења пливајуfiег наноса са водених површина акумулација у сливу
реке Дрине" - Партија 2: Акумулација ХЕ „Вишеград" (БиХ)

нАРУЧИЛАЦ:

Јавно предузеће"Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13,
Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта,
кога заступа Руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација производних
агрегата у Огранку Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта, Жељко Рисимовиfi,
дипл.маш.инж., на основу ПуномоFiја ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од
30.03.2020. године
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
Текуfiи рачун број: 160-797-13,Банка Интеса АД
(у даљем тексту: наручилац)

и
ИЗВОЋАЧ РАДОВА:

 из 
Улица   број 
кога заступа 
МБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  
(у даљем тексту: Извоfјач радова)
Чланови групе/подизвоFјачи: (овај став се уноси у Модел само ако постоје)

1  из 
Улица   број 
кога заступа 
МБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  
2  из

Улица   број 
кога заступа ,  
МБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)



; Уводне одредбе
Стране сагласно констатују да су посебно посвеfiене реализацији циљева безбедности
и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора
за јавну набавку бр,ој ЈН/2100/0184/2021-П2 — ,,Чишћења пливајуflег наноса са
водених површина акумулација у сливу реке Дрине" — Партија 2: Акумулација ХЕ
„Вишеград" (БиХ): као и свих других лица на чије здравље и безбедност моry да утичу
радови које су предмет Уговора.

Стране су сагласне:
1 да је Пословна политика Наручиоца спровоFјење и унапреfјење безбедности и
здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима
Наручиоца радова, као и лица која се эатекну у радној околини, ради спречавања
настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровоfјење Закона о
безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље:
Закон) као и других ' прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца, која
реryлишу ову материју.
11 да Наручилац захтева од ИзвоFјача радова да се приликом извоТјења радова које су
предмет овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са
спровоfјењем и унапреТјењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других
лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној
околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и
доследно спровоfјењеi3акона, као и других прописа Републике Србије и посебних аката
Наручиоца, која реryлишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на
најмањи моryfiи ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.
111 да Извоfјач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 11 Уводних одредби.
1. Предмет овог Прилога о БЗР је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза
ИзвоFјача радова, 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 тексту: БЗР).
2. Извођач радова, ње~гови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току
припрема за извођење радова и које 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 а'ктима Наручиоца.
3. ИзвоFјач радова 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 извоFјење радова које су предмет Уговора, суседних
објеката, пролазника или учесника у cao6paFiajy.
4. Извоfјач радова дужан је да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом
извоfјење радова које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР
(подизвоfјаче, кооперанте, повезана лица).
5. Извођач радова његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у
току припрема за извоfјење радова, које су предмет Уговора, у току трајања уговорених
обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих
правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код
Наручиоца радова, а посебно су дужни да се придржавају следеflих правила:



5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровоТјења мера БЗР;

5.2. обавезно је поштовање правила коришfiења средстава и опреме за личну заштиту
на раду;
5.3. процедуре Наручиоца за спровоfјење система контроле приступа и дозвола за рад
увек морају да буду испоштоване;
5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек
морају да буду испоштоване;
5.5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама
Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;
5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашfiено
фотографисање;
5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у cao6paflajy.
6. Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и эдравље својих запослених
и свих других лица која ангажује приликом извоfјења радова које су предмет Уговора.
У случају непоштовања правила Б3Р, Наручилац нefie сносити никакву одговорност
нити исплатити накнаде/трошкове извоfјачу радова по питању повреда на раду, односно
оштеfiења средстава за рад.
7. Извоfјач радова дужан је да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за
коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама
у складу са Законом као и прописима који реryлишу БЗР у Републици Србији и која fie
бити опремљена одговарајуflим средствима и опремом за личну заштиту на раду за
извођење радова који су предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици
Србији који реryлишу ову материју и интерним актима Наручиоца.
8. Извоfјач радова дужан је да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и
испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад
која Fie бити коришfiена за извођење радова које су предмет Уговора, а све у складу са
прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и интерним актима
Наручиоца.
Уколико Наручилац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или
извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима,
уношење истих средстава за рад на локацију Наручиоца неfiе бити дозвољено.
9. Извоfјач радова дужан је да Наручиоцу најкасније 3 (словима: три) дана пре датума
почетка извоfјење радова, достави:
списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су упознати са
обавеэама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,
списак средстава за рад која fie бити ангажована за извоFјење радова, и
податке о лицу за БЗР код Извоfјача радова

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Извоt7ач радова је дужан да достави
доказе о:
9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,
9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,
9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и
9.1.4. коришfiењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.
10. Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и
здрав рад приликом извоfјења радова које су предмет Уговора.



Извоfјач радова дужан еј да лицу одређеном од стране Наручиоца омоryfiи
перманентно моryћност за спровоFјење контроле примене превентивних мера за
безбедан и здрав рад.
Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по кивот и здравље
запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи
заустављање даљег извоfјења радова, док се не отклоне уочени недостаци и о томе
одмах обавести Извоfјача радова као и надлежну инспекцијску службу.
ИзвоFјач радова се обавезује да поступи по налоry Наручиоца из става З. ове тачке.
11. Стране су дужне да у случају да у току реализације Уговора деле радни простор,
capafjyjy у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.
Стране су дужне да, у случају из става 1. тачке 11. овог Прилога о БЗР, узимајуfiи у
обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом
мера за отклањање ризика од повреfјивања, односно 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. I. и 2. ове тачке утврТјује се споразумом.
Споразумом у писменој форми, из става З. ове тачке, из реда запосленbх код Наручиоца
одреFјује се лице за координацију спровоFјења заједничких мера којима се обезбеfјује
безбедност и здравље свих запослених.
12. Извоfјач радова дужан је да благовремено извештава Наручиоца о свим
догађајима из областиј БЗР који су настали приликом извоfјења радова, који су предмет
Уговора, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.
1 З. ИзвоТјач радова дужан је да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на
раду који је издао за i сваког свог запосленог и других лица која ангажује приликом
извоfјења радова које су предмет Уговора а који се повредио приликом извоfјења
радова које су предмет Уговора и то у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од
сачињавања Извештаја о повреди на раду.

k
14. Овај Прилог о БЗР је сачињен у б(шест) истоветних примерака од којих је 4 (четири)
примерка за Наручица'.и 2 (два), идентична, примерка за Извоfјача радова.

1
НАРУЧИЛАЦ: ИЗВОЋАЧ РАДОВА:i

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта

Жељко Рисимовиfi, дипл.маш.инж.
руководилац за инвестиције, модернизација

и ревитализација производних агрегата у
Огранку Дринско — Лимске ХЕ, Бајина Башта

~

(назив понуfјача)

(потпис)

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



YrOBOP

o LlyBaH3y nocnoeHe TajHe 11 nomprbriBrix mHcOopmammja

3a JABHY HABABKY 6poj JH/2100/0184/2021-112

„1-Imwheiba nnimajyher HaHoca ca BoRemix noepulima aKymynagyja y crlimy

pee ripime" — rlapmja 2: AKymynawija XE „BmwerpaA" (5mX)

1. JaBHo npe1qy3ehe "EneKTponpmBpeRa Cp6Bje" Beorpail, BanKaHcKa 13,

OrpaHaK "API4HCK0-1114MCKE X11,11130El1EKTPAHE" BajwHa Baum
Tpr gywaHa JepKosidia 6poj 1
31250 BajinHa Baurra
Man/NHL/1 6poj: 20053658
111/15: 103920327
TeKyriti pagyH 6poj: 160-797-13
BaHKa: Banca Intesa ap, Beorpag
Kora aacTyna pyKosogvinaLt 3a tilisecTia.mje, mogepHmaLmja 14 pesi/Tannawija
nponsogHia arperaTa y OrpaHKy ApliFicKo — IlinmcKe XE, Bajma Bawra, Ha ocHosy
IlyHomohja BJJqiipeicropa Jfl Enc 6poj 12.01.178416/1-20 og 30.03.2020. rogume,
(y garbem TeKcTy: Hapywnaq)

2.
V13  

Ynia.ta w 6poj 
ManigHm 6poj:  
MB:  
TeKyrim paHyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3acryna  

(y garbem TeKary: 113BOTOLI pamBa)

2a.
113  

Ynmta Li 6poj  
MaTIALIFIL4 6poj:  
FMB:  
TeKyrivi paLlyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3ac-ryna  

((mail apyne noHybaga unu nodu3e0aq)

26. 
413  

6poj  
6poj:  

FMB:  
TeKyrui paiyH 6poj:  
BaHKa:  
Kora 3ac-ryna  

('inaki apyne noHyOaqa unu nodu3e0aq)

Y garbem TeKcTy 3a noTpe6e osor Yrosopa - 3ajeRHIVIIGI Ha311B CrpaHe.



Члан 1.

Стране су се договор,иле да у вези са јавном набавком радова „Чишfiења пливајуТiег
наноса са водених по'вршина акумулација у сливу реке Дрине" - Партија 2:
Акумулација ХЕ „Вишеград" (БиХ), Јавна набавка број ЈН/2100/0184/2021-П2 (у
даљем тексту: Радови), омогуfiе 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, эаконом и интерним актима страна.

Овај Уговор представља прилог основном Уговору број  
од . године.

i
Члан 2.

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

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

I
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;

i
Ознаке степена тајности - реквизити (ознаке и описи), који сведоче
података садржаних на носачу информација, а који се стављају на сам
његову пратеfiу документацију;

о поверљивости
носач и (или) на

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

Прималац - Страна која од Даваоца прима податке који представљај
те пријемом истих постаје Држалац пословне тајне;

пословну тајну,

Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира
на облик у коме је изра"жена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски
медиј и сл:), по чијем налоry, у чије име, односно за чији рачун је информација
похрањена, даryм 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
обэира на друго својство информације;

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



Члан 3.

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

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

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

Осим ако изричито није другачије уреfјено, ниједна страна нeFie користити пословну
тајну или поверљиве информације друге стране, нeFie 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
трудиflе се у истој мери да заштити пословну тајну и/или поверљиве информације друге
стране као што чува и своји пословну тајну и/или поверљиве информације истог значаја,
али ни у ком случају мање него што је разумно:

Члан 4.

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

Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било
ког носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно
достављање пословне тајне Даваоца 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
овлашflеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да
Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;
в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају
његовим повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за
посryпање 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 т efie стране која је

овлашfiенада ода,
• то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришflења

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

Члан 5.

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

I

г Члан 6.

Свака од Страна је об'авезна да одреди:
• име и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту:

Задужено ли'це),
• поштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци

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

достављају коришfiењем интернет-а
• и да о томе обавести друry Страну, писаним документом који је потписан од

стране овлашfiеног заступника Стране која шаље информацију.

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

Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка
у случају судског спора између Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом
поштом са повратницом или директном доставом на адресу стране или путем
електронске поште на контакте који су утврђени у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7. ~~ ~
Уколико је примопредаја обављена коришћењем елекrронске пошт~е, Прималац је
обавезан да одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље
поруку са потврдом да је порука примљена.

Уколико Задужено лице, Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном
пословном тајном у року од два радна дана, рачунајуfiи у овај рок и дан када је порука
послата, обавезна је да обустави даље слање података, и да покрене поступак за
откривање разлога кашњења у достављању информације да је порука са приложеном
пословном тајном примљена.

Слање података се може наставити кад и уколико се покаже да тајнос
нарушена, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

података није



Члан 8.

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

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

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

За Наручиоца:

Пословна тајна
Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије"

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

или:

Поверљиво
Пословна тајна

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

Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1,

За Извођача радова:

Пословна тајна

или:
Поверљиво

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

Члан 9.

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

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



Члан 10.

Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну.
Давалац има право да, у било ком моменry, эахтева од Примаоца повраflај 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.

ј
Члан 11.

i
Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора, дође до статусних промена код
уговорних Страна, пр'ава и обавезе прелазе на одговарајуfiег правног следбеника
(следбенике). У случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до
окончања ликвидационог поступка обезбеди повраfiај Даваоцу свих оригинала и
уништавање свих примерака и облика копија примљених Носача информација.

Члан 12.

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

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

Члан 13.

Стране fie настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед кршења
одредби овог Уговора, реryлишу споразумно. Уколико се споразум не постигне, уговара
се стварна надлежностiсуда.

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

Члан 16.

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



Члан 17.

Овај Уговор је потписан у 6(шест) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка за
Извођача радова, а 4 (четири) примерка за Наручиоца.

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

НАРУЧИЛАЦ: ИЗВОЋАЧ РАДОВА:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Огранак

"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Руководилац за инвестиције, модернизација
и ревитализација проиэводних агрегата у

Огранку Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта

(нааив понуiјача)

(потпис)

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


