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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса
Наручиоца

Јавно предузеl•ie „Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 13., 11000 Београд

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

Интернет страница
Наручиоца WWW.eps.rs

Врста поступка Отворени поступак

Предмет јавне набавке Набавка услуга:
Подводно снимање

Опис сваке партије

Јавна набавка је обликована у две партије:

• Партија 1— Подводно снимање у ХЕ „Бајина Башта"

• Партија 2— Подводно снимање у ХЕ „ЗвОрник"

Циљ поступка Закључење Уговора о јавној набавци

Контакт Саша ЂуриТi, е-mai1: sasa.diuric(a~eps.rs
Горан ТадиFi, е-mai1: goran.tadic(a~eps.rs
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из Општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: Подводно снимање у ХЕ "Бајина Башта" и ХЕ "Зворник"

Назив из Општег речника набавке: Ронилачке услуга

Ознака из општег речника набавке: 98363000

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље З.
Конкурсне документације) и Образцима број 2. - Образци структуре цена.
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга, техничка документација и
планови, начин спровоFјења контроле и обезбеТјивања гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења услуга, гарантни рок, евентуалне додатне услуга и сл.)

3.1 Партија 1— ПОдводно снимање - ХЕ „Бајина Башта"

3.1.1 Врста и обим услуга

Детаљан опис услуга по месту извршења се налази у Табели 1.1 у Обрацу бр.2 (Образац
структуре цена) и Прилозима 1.4 и 1.5.

Понућач мора да у Табели 1.1 Обрасца структцре цена, достави понуду за сваку vcnvrv у
обе табеле. У супротном некомплетна понуда 6иfie одбиlена као неодговараlУћа —
неприхватљива. 

НАПОМЕНА: 

• ПодвОдне снимање се обавља на два агрегата РХЕ "Бајина Башта"
• Снимљени материјал дОставити Наручиоцу на CD-y у три примерка.
• Трошкове транспорта ронилачке екипе са опремОм и бОравак на терену

урачунати у јединичне цене.

У склопу Конкурсне документације у поглављу 7- Обрасци Прилог 1.4 (Пресек и изглед улазне
граfјевине РХЕ Бајина Башта) и Прилог 1. 5( Пресек и изглед излазне грађевине РХЕ Бајина
Башта).

3.1.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

ПОдводни преглед-снимање доње улазно-излазне грађевине РХЕ "Бајина Башта"

Снимање се обавља по целој површини, на дубинама цца ЗОт' до 55т' воденог стцба,
условима максимално пуне акумулације.

Улазне граFјевине имају облик приказан на скици у прилогу

Опис конструкције:

У'

Доња улазно-излазна граfјевина РХЕ (ДУИГ), има облик приказан на скици у прилогу. Основна
конструкција ДУИГ-а, састоји се од челичних цеви 0300 тт (горњи хоризонтални штапови),
0400 тт (доњи коси штапови) и 0500 тт (горњи коси и сви вертикални штапови), које
формирају тзв. "грубу решетку". Хоризонтални штаповигрубе решетке су полигоналног облика
у основи, а вертикални и коси су праволинијски. Штапови грубе решетке су за брану везани
помоfiу челичних анкера који су забетонирани у виду стопа у облику зарубљених косих купа. У
пољима грубе решетке, монтиране су тзв. "фине решетке", које се састоје од вертикално
постављених правих челичних пљоштих профила, димензија 120х12 тт, са попречним
укруfiењима 040/700 тт, на растојању од 100 тт.

ПодвОдни преглед-снимање гОрње улазно-излазне граFјевине РХЕ "Бајина Башта"

Снимање се обавља по целој површини, на дубинама цца 63т' до 86т' воденог стуба, у
условима максимално пуне акумулације.

Опис конструкције:

Горња улазно-излазна грађевина РХЕ (ГУИГ), има облик приказан на скици у прилогу. ГУИГ је
фундиран на бетонској плочи, а покривен је армирано бетонском плочом. Основна
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конструкција ГУИГ-а, састоји се од армирано бетонских штапова, димензија: хоризонтални
ЗОх130 ст; вертикални 60х220 ст, које формирају тзв. "грубу решетку". Хоризонтални '
иiтапови грубе решетке су полигоналног облика у основи, а вертикални су праволинијски.
Штапови грубе решетке су за терен везани монолитно. У пољима грубе решетке, монтиране
су тзв. "фине решетке", које се састоје од вертикално постављених правих челичних пљоштих
профила, димензија 170/10 тт, на растојању од 200 тт, са попречним укруТiењима 030 тт,
на растојању од 920 тт.

На горњој плочи ГУИГ-а, налази се потопљени "G' кран, са два портала на точковима и
шинама, са мачком и куком за спуштање ремонтног затварача. Укупан број поља грубе
решетке износи: 6(хоризонталних)х8(вертикалних)=48

Детаљан опис услуга по месту извршења се налази у Обрасцу број 2.1 (Образац структуре
цена) и Прилозима.

У склопу Конкурсне документације налазе се и Прилози:

- Пресек и изглед горње улазно излазне грађевине РХЕ Бајина Башта
- Пресек и изглед доње улазно излазне грађевине РХЕ Бајина Башта

Presek i izgled gornje ulazno-izlaznc gradevine RHE Bajina Ва"sta

— ~
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Presek donje ulazno-izlazne gr.ailevinc RHE Bajina Basta

f
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3.1.3 Рок пружања услуга

t557

Рок за пружање услуга је 12 (дванаест) месеци од дана ступања Уговора на снагу или до
висине износа планираних средстава за ову партију.
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3.1.4 Место пружања услуга

За Табелу бр.1.1 из Обрасца бр.2.1 (Образац структуре цена)

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

ХЕ „Бајина Башта", Трг Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта

3.1.5 Квалитативни и квантитативни пријем

Корисник услуга Fie по непосредно извршеним услугама извршити, односно проверити да ли
су предметне услуге у складу са карактеристикама захтеваним у техничкој спецификацији, у
погледу квалитета и обима, након чега Fie се сачинити Записник.

3.1.6 Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке иэ Табеле бр.1.1 Обрасца бр.2.1 (Образац структуре цена)
не може бити краfiи од 12 (дванаест) месеци.

За све уочене недостатке — скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и
квантитативног пријема услуга веТi су се испољиле током употребе у гарантном року, Корисник.
услуга fie рекламацију о недостацима доставити Пружаоцу услуга одмах а најкасније у року од
3 (словима: три) дана по утврfјивању недостатка.

Пружалац услуга се обавезује да најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема
рекламације отклони утврђене недостатке о свом трошку.

Пружалац услуга је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току
трајања гарантног рока.

3.2 Партија 2— Подводно снимање ХЕ „Зворник"

3.2.1 Врста и обим услуга

Детаљан опис услуга по месту извршења се налази у Табели 2.1 у Обрацу бр.2.2 (Образац
структуре цена).

Понуђач мора да у Табели 2.1 Обрасца структуре цена, достави понуду за сваку услугу у
обе табеле. У супротном некомплетна понуда биflе одбиlена као неодговарајуfiа —
неприхватљива. 

3.2.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

Преглед и чишпење воFјица и прагова на предтурбинским затварачима агрегата на
дубини око 15 метара:
Опис: улазна грађевина = 2 поља
Време трајања радова = 5 сати по агрегату.

Преглед и чишfiење вођјица и прагова на сифонским затварачима на дубини око 8
метара:
Опис: излазна грађевина = 2 поља.
Време трајања радова = 5 сати по агрегату.

Чишflење јаме и решетке сифонске пумпе на дубини око 18 метара,
време трајања радова = 2 сата по сифонској пумпи.

Снимање улазне решетке куfiног агрегата помоflу HD Камере у боји на дубини до 8 м.
(максимално до 2 сата за улазну решетку)
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Преглед и чишnење прагова и вођица на ремонтним затварачима преливних поља
на дубини око 7 метара:

Обрачун по ремонтном затварачу преливног поља, време трајања радова = 4 сата по
преливном norby.

Други послови под водом према захтеву наручиоца:
Роњење по сату, трајања радова = 4 сата по преливном пољу.

Припрема за роњење и време проведен у приправности:
Време пре роњења , време између 2 роњења када ронилац пешке прелази између улазне
и излазне граfјевине и.чека да се стекну услови да крене у чишfiење вођица низводне
грађевине и време након чишТiења низводних вођица када је ронилац завршио роњење и
није више у ронилачком оделу али је у приправности на објекту јер се врши провера
капацитета пумпе за дренажу сифона — проверу врши особље Наручиоца.
Роњење по сату, трајања радова = 4 сата по агрегату.

Долазак возилом на објекат наручиоца ради извршења ронилучких услуга (али не
мора да подразумева да fie се по доласку. извршити услуга)

Детаљан опис услуга по месту извршења се налази у Обрацу број 2.2 (Образац структуре
цена).

3.2.3 Рок пружања услуга

Рок за пружање услуга је 12 (дванаест) месеци од 01.08.2020. године или до висине износа
планираних средстава за ову јавну набавку.

Пружалац услуга је дужан да на захтев Корисника услуга, који fle добити писаним путем на
одговарајуFiи е-маил, започне пружање услуга у року од 48 часова од сата пријема е-маила и
исте изврши у року који fie Наручилац навести у свом захтеву.

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

3.2.4 Место пружања услуга

За Табелу бр.2.1 из Обрасца бр.2.2 (Образац структуре цена)

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

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

3.2.4 Квалитативни и квантитативни пријем

Наручилац Fie по непосредно извршеним услугама извршити, односно проверити да ли су
предметне услуга у складу са карактеристикама захтеваним у техничкој спецификацији, у
погледу квалитета и обима, након чега Tie се сачинити Записник.

3.2.5 Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке из Табеле бр. 1.2 Обрасца бр. 2.2 (Образац структуре цена)
не може бити краFiи од 48 часова од тренутка извршења услуга, изузев ставке 5 из наведене
табеле, за њу се гарантни рок не односи.

За све уочене недостатке — скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и
квантитативног пријема услуга веТi су се испољиле током употребе у гарантном року, Корисник
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услуга ће рекламацију о недостацима дОставити Пружаоцу услуга одмах а најкасније у рОку Од
3 (словима: три) дана по утврFјивању недОстатка.

Пружалац услуга се Обавезује да најкасније у рОку Од 3(слОвима: три) дана Од дана пријема
рекламације отклони утврђене недостатке о свом трОшку.

Пружалац услуга је дужан да 0 свОм трОшку отклони све евентуалне недостатке у тОку
трајања гарантнОг рОка.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Ред.
бр.

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

1.

УслОв:

да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајуТiи
регистар

! Оказ:

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

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

НапОмена:

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

■ У случају да понуFјач подноси понуду са подизвоFјачем, овај доказ доставити и
за сваког подизвоТјача.

2.

Услов:

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

! Оказ:

- за правно лице:

1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА — уверење из казнене евиденције надлежне
пОлицијске управе Министарства унутрашњих пОслОва — захтев за
издавање овог уверења може се поднети према месту р0ђења или према
месту пребивалишта.

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

3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела против привреде, против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре —
Уверење ОсновнОг суда (које Обухвата и пОдатке из казнене евиденције за
кривична дела кОја су у надлежнОсти редовнОг кривичног Одељења Вишег
суда) на чијем подручју је седиште домаТiег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да
понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
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3.

ПОсебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и
Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаfiег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврfјује да понуfјач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против
привреде и кривичн0 дело примања мита.

- за физичк0 лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне
пОлицијске управе Министарства унутрашњих послОва - захтев за издавање
овог уверења може се поднети према месту рОТјења или према месту
пребивалишта.

Напомена:

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

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

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

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

Ови докази не мОгу бити старији од два месеца пре Отварања пОнуда.

УслОв:

да је понуFјач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији

ДОказ: 

■ за правно лице, предузетнике и физичка лица:

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

2. Уверење Управе јавних прихода локалне сам0управе (града, односно
Општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и
предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Напомена:

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

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

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

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

Ови докази не мОгу бити старији од два месеца пре Отварања пОнуда 
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4'

Услов:

да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

! оказ:

Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр.4)

Напомена:

■ Изјава мора да буде потписана од стране овалшFiеног лица за заступање
понуђача;

■ Уколико понуду подноси група понуfјача Изјава мора бити достављена за сваког
члана групе понуFјача. Изјава мора бити потписана од стране овлашfiеног лица
за заступање понуFјача из групе понуfјача;

■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за
понуi7ача и сваког подизвоfјача. •Изјава мора бити попуњена, потписана и
оверена од стране овлашfiеног лица за заступање понуђача/подизвоFјача.

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

Партија 1

•

•

5

• Финансијски капацитет

Услов:

ПонуТјач располаже неопходним финансијским капацитетом:

1. ако је остварио пословни приход у 2017. и 2018. години најмање 2.000.000,00
динара (укупно за обе године).

! оказ:

1. БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи сажете
статусне податке понуТјача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне
две обрачунске године или само Биланс успеха, за претходне две обрачунске
године.

Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2017. и 2018. годину,
понуFјач је у обавези да достави Биланс успеха за 2017. и 2018. годину

или

Биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 2016, 2017 и
2018 са мишљењем овлашћеног ревизора, ако је понуТјач субјект ревизију у
складу са Законом о рачуноводству и Законом о ревизији.

Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству води књиге по
систему простог књиговодства доставља биланс успеха, порески биланс и
пореску пријаву за утврfјивање пореза на доходак граfјана на приход од
самосталне делатности за наведене претходне три обрачунске године издат од
стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано
обављање делатности.
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Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат
пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о оствареном укупном
приходу на пословном-текуFiем рачуну за наведене претходне три обрачунске
године.

6.

Кадровски капацитет

Услов:

ПонуFјач располаже довољним кадровским капацитетом:

1. ако има запослених, односно ако има радно ангажоване следеће наведене
извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа,
предвиfјеног члановима 197-202. Закона о раду), и то најмање

• 3(три) рониоца са важеflом категоријом Р3 (три звездице) или вишом

! оказ:

• Изјава понуfјача о довољном кадровском капацитету - попуњен, потписан и
оверен Образац 1.5 из ове Конкурсне докуменације;

• Фотокопију сертификата о обучености са овереним преводом на српски језик
овлаштеног судског тумача за сваког наведеног рониоца понаособ т.ј о стручној
оспособљености ронилаца од стране одговарајуFiе сертификоване установе
(СОПАС, ЦМАС, ПАДИ, ССИ, ЦЕДИП или еквивалент друге међународно
признате асоцијације) за вршење ронилачких услуга;

• Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од
надлежног Фонда ПИО (образац М(или МЗА), којом се потврi7ује да су
запослени радници, наведеми у Обрасцу запослени код понуђача и фотокопслја
сертификата (дипломе) о стеченој категорији издате од овлашћене асоцијације -
за лица у радном односу код Понуђача;

• Фотокопија важеhег уговора о ангажовању и
• фотокопија сертификата (дипломе) о стеченој категорији издате од овлашFiене

асоцијације - за лица ангажована ван радног односа.

Партија 2

Финансијски капацитет

Услов:

ПонуFјач располаже неопходним финансијским капацитетом:

1. ако је остварио пословни приход у 2017. и 2018. години најмање 1.000.000,00 динара
(укупно за обе године).

! оказ:

1. БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи сажете
статусне податке понуfјача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне две
обрачунске године или само Биланс успеха за претходне две обрачунске године.

Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2017. и 2018. годину, понуFјач је у
обавези да достави Биланс успеха за 2017. и 2018. годину

или
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Биланс стања и биланс успеха за претходне две обрачунске године 2017 и 2018 са
мишљењем овлашFiеног ревизора, ако је понуfјач субјект ревизију у складу са Законом
о рачуноводству и Законом о ревизији.

Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству води књиге по систему
простог књиговодства доставља биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за
утврТјивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за
наведене претходне три обрачунске године издат од стране надлежног пореског органа
на чијој територији је регистровано обављање делатности.

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања
(паушалац) доставља потврду пословне банке о оствареном укупном приходу на
пословном-текуТiем рачуну за наведене претходне три обрачунске године.

Пословни капацитет

Услов:

Понуi7ач располаже неопходним пословним капацитетом ако је:

1. У претходне две године, 2017 и 2018, пружио услуга, која су предмет јавне набавке, у
вредности од минимално 300.000,00 динара;

Доказ: 

1.1. Попуњен, потписан и оверен Образац број 5- Референтна листа

1.2. Копије Потврда - Референци о добро пруженим услугама - попуњен, потписан и
оверен, од стране Наручиоца код кога су пружене услуга, Образац број б, у
потребном броју примерака (у зависности од тога колико се Референци доставља)

Референтна листа мора бити оверена и потписана од стране одговорног лица
ПонуFјача.

Потврда - Референца мора бити у потпуности проверљива, а наведени подаци о
наручиоцима (назив, адреса, контакт, број и врста услуга) потпуни и тачни, оверена
и потписана од стране одговорног лица Наручиоца код кога су пружене услуга.

Кадровски капацитет

Услов:

Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има запослених или радно
ангажованих (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиFјеног
члановима 197-202. Закона о раду) минимално 3 лица, и то:

• 3(три) обучена рониоца са важеflом категоријом Р2 (две звезде) или вишом

ДОказ: 

• Изјава понуТјача о довољном кадровском капацитету - попуњен, потписан и оверен
Образац 2.5 из ове Конкурсне докуменације;

• Фотокопију сертификата о обучености са овереним преводом на српски језик
овлаштеног судског тумача за сваког .наведеног рониоца понаособ т.ј о стручној
оспособљености ронилаца од стране одговарајуfiе сертификоване установе (СОПАС, 
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ЦМАС, ПАДИ, ССИ, ЦЕДИП или еквивалент друге меfјународно признате
асоцијације) за вршење ронилачких услуга;

• Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног
Фонда ПИО (образац М(или МЗА), којом се потврТјује да су запослени радници,
наведени у Обрасцу запослени код понуђача и фотокопија сертификата (дипломе) о
стеченој категорији издате од овлашfiене асоцијације - за лица у радном односу
кОд ПонуТјача;

• Фотокопија важеhег уговора о ангажовању и
• фотокопија сертификата (дипломе) о стеченој категорији издате од овлашfiене

асоцијације - за лица ангажОвана ван раднОг односа;

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

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

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

З. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним
копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краfiи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ћe његову
понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова за yчewfie у поступку јавне набавке, односно Наручилац не
може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одреi7ен Законом или
Конкурсном документацијом, ако је понуFјач, навео у понуди интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни. У том случају понуТјач може, да у Изјави (која мора бити
потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву,
понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуFјача у Регистар понуђача.

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

1) извод из регистра надлежног органа - извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs
2) докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона - регистар понуi7ача: www.apr.gov.rs

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

6. Ако понуi7ач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа
те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе
у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајуfiи доказ за то,
пружалац услуга Fie дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у
примереном року.
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8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона,
понуFјач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношFiу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе

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

Избор најповољније понуде за Обе партије извршиFiе се применом критеријума Најнижа
пОнуђена цена.

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

У случају примене критеријума најниже понуFјене цене, а у ситуацији када постоје понуде
домаFiег и страног понуђача који пружају услуга, Наручилац мора изабрати понуду домаhег
понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу
понуfјену цену страног понуђача.

У понуFјену цену страног понуFјача урачунавају се и царинске дажбине.

ДомаFiи понуFјач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит
правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се ypeFjyje порез на
доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаFiим понуFјачем ако је сваки
члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се цреFјује порез на добит
правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се ypefjyje порез на
доходак граfјана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаfiим понуђачем, ако је
понуFјач и његов подизвоFјач правно лице резидент у смислу закона којим се ypeFjyje порез на
добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез
на доходак граFјана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

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

Предност дата за домаfiе понуFјаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у
којима учествују понуi7ачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању
између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије,
са друге стране, примењиваhе се сходно одредбама тог Споразума.

5.1. Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуt7ену цену, најповољнија понуда биfiе
изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац fie извршити јавно, у присуству понуfјача који имају исту
најнижу понуi7ену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац fie
исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле fie председник Комисије извуFiи
само један папир. ПонуFјачу чији назив буде на извученом папиру 6иFie додељен уговор о
јавној набавци.

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

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

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

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

6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена

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

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки
прилог (доказ или документ — на пример Уверење о стручној оспособљености за роњење од
стране овлаштене институције) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и
оверен од стране овлашflеног преводиоца, у супротном he понуда бити одбијена као
неприхватљива.

Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на
српски језик и оверен од стране овлашfiеног преводиоца, по захтеву Корисника услуга, у фази
стручне оцене понуда.

6.2 Начин састављања и подношења понуде

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

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

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

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

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношfiу утврдити да се први пут отвара, на
адресу: Јавно предузеfiе ,,Електропривреда Србије", Огранак "Дринско — Лимске ХЕ"
Бајина Башта, ХЕ „Зворник", Краља Петра 1 40, 15318 Мали Зворник, писарница - са
назнаком: „Понуда за јавну набавку Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 — Партија
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број _ - ХЕ (навести брОј и назив Партије за коју се поднОси понуда) -
НЕ ОТВАРАТИ".

На пОлеFјини кОверте обавезн0 се уписује тачан назив и адреса пОнуђача, телефОн и факс
понуFјача, као и име и презиме ОвлашfiенОг лица за контакт.

У случају да пОнуду пОднОси група пОнуFјача, на пОлеђини кОверте назначити да се ради 0
групи пОнуђача и навести називе и адресу свих чланОва групе понуFјача.

УкОлик0 пОнуђачи пОднОсе заједничку пОнуду, група пОнуFјача може да се Определи да
Обрасце дате у кОнкурснОј дОкументацији потписују и печатОм Оверавају сви пОнуFјачи из групе
понуfјача или група пОнуђача може да одреди једнОг пОнуFјача из групе који Tie потписивати
Обрасце дате у кОнкурснОј дОкументацији, изузев Образаца који пОдразумевају давање изјава
под материјалном и кривичнОм ОдгОвОрнОшFiу мОрају бити пОтписани Од стране свакОг
понуfјача из групе пОнуFјача.

У случају да се пОнуђачи Определе да један пОнуfјач из групе пОтписује и оверава Обрасце
дате у конкурснОј дОкументацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичнОм ОдговОрнОшFiу), наведено треба дефинисати спОразумОм којим се
пОнуђачи из групе међусОбн0 и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
чини саставни де0 заједничке пОнуде сагласн0 члану 81. Закона.

УкОлик0 је неопходно да пОнуђач исправи грешке које је направи0 приликом састављања
пОнуде и попуњавања Образаца из кОнкурсне дОкументације, дужан је да пОред такве
исправке стави пОтпис Особе или ОсОба кОје су пОтписале образац пОнуде пОнуFјача.

6.3 Обавезна садржина пОнуде

Садржину пОнуде, пОред Обрасца пОнуде, чине и сви остали дОкази о испуњенОсти услова из
члана 75. и 76. ЗакОна 0 јавним набавкама, предвиђени чланОм 77. ЗакОна, који су наведени у
конкурснОј документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (пОпуњени и пОтписани) на
начин предвиFјен следеFiим ставОм Ове тачке:

• Образац пОнуде
• Структура цене
• Образац трошкОва припреме пОнуде, ак0 пОнуfјач захтева надОкнаду трОшкОва у складу

са члана 88. ЗакОна
• Изјава 0 независнОј пОнуди
• Изјава у складу са чланом 75. став 2. ЗакОна
• Овлашfiење из тачке 6.2 КОнкурсне дОкументације
• Средства финансијског Обезбеi7ења
• Списак извршених услуга — Партија 2
• ПОтврда 0 референтним набавкама - Партија 2
• Изјава пОнуFјача — кадрОвски капацитет
• Обрасци, изјаве и дОкази одреТјене тачкОм 6.9 или 6.10 овОг упутства у случају да понуђач

пОдноси пОнуду са пОдизв0ђачем или заједничку пОнуду поднОси група понуђача
• ПОтписан Оверен Образац „МОдел уговора" (пОжељн0 је да буде пОпуњен)
• УгОвОр 0 чувању пОслОвне тајне и пОверљивих информација
• ДОкази о испуњености услОва из члана 75 и 76. ЗакОна у складу са чланом 77. ЗакОна и

ОдељкОм 4. кОнкурсне дОкументације
• ПрилОг 0 безбеднОсти и здрављу на раду
• Овлашfiење за пОтписника (ак0 не пОтписује заступник)
• СпОразум 0 заједничком наступању (ак0 је Заједничка понуда)

Наручилац fie одбити као неприхватљиве све понуде кОје не испуњавају услОве из пОзива за
поднОшење понуда и кОнкурсне документације.

Наручилац fie Одбити као неприхватљиву пОнуду понуђача, за кОју се у пОступку стручне
оцене понуда утврди да дОкази који су саставни де0 пОнуде садрже неистините податке.
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6.4 Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење
понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одреFјеног у позиву, сматраFiе се
неблаговременом, а Наручилац Tie по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду
вратити неотворену понуFјачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке fie благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у
Позиву за подношење понуда у просторијама: Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије",
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, ХЕ „Зворник" Краља Петра 1 40, 15318 Rlanu
Зворник.

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

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

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

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

6.5 Начин подношења понуде

Понуfјач може поднети само по једну понуду за сваку партију.

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

ПонуТјач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвоFјач. У случају да пону%ач поступи супротно наведеном упутству свака
понуда понуТјача у којој се појављује 6иFie одбијена.

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

Понуfјач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У
случају да понуFјач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се
појављује биflе одбијена.

6.6 Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуfјач може да измени или допуни веfi поднету понуду
писаним путем, на адресу Корисника услуга, са назнаком „ИЗМЕНА — ДОПУНА - Понуде за
јавну набавку Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 - Партија број _ - ХЕ
  (навести број и назив Партије за коју се подноси понуда) - НЕ
ОТВАРАТИ"
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У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац Tie приликом стручне оцене
понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који
се, у вeFi достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуFјач може да опозове поднету понуду писаним путем, на
адресу Наручилац, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку ПодвОдно снимање
број ЈН/2100/0191/2019 - Партија број _ - ХЕ (навести број и назив
Партије за коју се подноси понуда) - НЕ ОТВАРАТИ ".

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

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда,
Наручилац fie наплатити средство финансијског обезбеFјења дато на име озбиљности понуде

6.7 Партије

Јавна набавка је обликована у 2 (две) партије:

• Партија 1— Подводн0 снимање — ХЕ „Бајина Башта"
• Партија 2— Подводн0 снимање — ХЕ "Зворник"

Понуfјач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на обе партије или само на
одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да се за
сваку партију може посебно оцењивати.

Свака партија је предмет посебног уговора.

6.8 Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

6.9 Подношење понуде са подизвођачима

Понуfјач је дужан да у понуди наведе да ли Tie извршење набавке делимично поверити
подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да Tie делимично извршење набавке поверити
подизвоFјачу, дужан је да наведе:

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

• проценат укупне вредности набавке који Fie поверити подизвођачу, а који не може бити
веfiи од 50% као и део предметне набавке који fle извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на
број подизвоfјача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогуfiи приступ код
подизвоFјача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуi7ача је да за подизвоi7ача достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за yчewFie из члана 75. и
76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуFјач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвоfјача.
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Све обрасце у понуди потписује и оверава понуfјач, изузев образаца под пуном материјалном
и кривичном одговорношТiу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвоfјач у своје име.

Пружалац услуга не може ангажовати као подизвоFјача лице које није навео у понуди, у
супротном Наручилац Fie реализовати средство обезбеFјења и раскинути уговор, осим ако би
раскидом уговора пружалац услуга претрпео знатну штету.

Пружалац услуга може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвоFјача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаfiања, ако то
лице испуњава све услове одреFјене за подизвоТјача и уколико добије претходну сагласност
Корисника услуга. Корисник услуга може на захтев подизвоТјача и где природа предмета
набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвоFјачу, за део набавке
који се извршава преко тог подизвоFјача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих
потраживања директно подизвоFјачу, Корисник услуга fie омоryfiити Пружаоцу услуга да у року
од 5 дана од дана добијања позива Корисника услуга приговори уколико потраживање није
доспело. Све ово не утиче на правило да понуТјач (Пружалац услуга) у потпуности одговара
Кориснику услуга за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење
уговорних обавеза, без обзира на број подизвоFјача.

Наручилац у овом поступку не предвиFја примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона.

6.10 Подношење заједничке понуде

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

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

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

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

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, обавезан је да испуни понуђач из групе понуFјача
којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност TQr услова.

У случају заједничке понуде групе понуТјача обрасце под пуном материјалном и кривичном
одговорношfiу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуi7ача у своје име.
(Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

ПонуFјачи из групе понуfјача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

6.11 Понуђена цена

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

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

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

У случају рачунске грешке меродавна fie бити јединична цена.
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Цене у понуди и обрасцима морају бити изражене у једној валути, при чему се мора навести у
којој валути је изражена.

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

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

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ћe поступити у складу са
чланом 92. Закона.

6.12 Корекција цене

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

6.13 Рок пружања услуга

Партија 1:

Рок за пружање услуга је 12 (дванаест) месеци од дана ступања Уговора на снагу или до
висине износа планираних средстава за ову јавну набавку..

Партија 2:

Рок за пружање услуга је 12 (дванаест) месеци од 01.08.2020. године или до висине износа
планираних средстава за ову јавну набавку.

Пружалац услуга је дужан да на захтев Корисника услуга, који Fie добити писаним путем на
одговарајуFiи е-маил, започне пружање услуга у року од 48 часова од сата пријема е-маила и
исте изврши у року који Tie Наручилац навести у свом захтеву.

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

6.14 Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке из Табеле бр.1.1 Обрасца бр. 2.1 (Образац структуре цена)
не може бити краFiи од 12 (дванаест) месеци.

Гарантни рок за предмет набавке из Табеле бр. 1.2 Обрасца бр. 2.2 (Образац структуре цена)
не може бити краFiи од 48 часова од тренутка извршења услуга, изузев ставке 5 из наведене
табеле, за њу се гарантни рок не односи.

За све уочене недостатке — скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и
квантитативног пријема услуга веh су се испољиле током употребе у гарантном року, Корисник
услуга he рекламацију о недостацима доставити Пружаоцу услуга одмах а најкасније у року од
3 (словима: три) дана по утврFјивању недостатка.
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Пружалац услуга се обавезује да најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема
рекламације отклони утврFјене недостатке о свом трошку.

Пружалац услуга је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току
трајања гарантног рока.

6.15 Начин и услОви плаћања

Корисник услуга се обавезује да Пружаоцу услуга плати пружене услуге динарском дознаком,
у року до максимално 45 календарских дана од дана пријема рачуна на писарнице Огранка
ДЛХЕ за пружене услуге, које fle оверити одговорна лица Корисника услуга.

Рачун мора бити достављен најкасније до 05. у месецу за услуге пружене у претходном
месецу.

Рачун мора бити достављен на адресу Корисника услуга на следеfiи начин:

За Партију 1- ПОдвОдн0 снимање — ХЕ Бајина Башта на адресу:

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

ХЕ „Бајина Башта" Трг Душана ЈеркОвиТiа број 1, 31250 Бајина Башта,
ПИБ 103920327

Рачун мора бити достављен са обавезним прилозима - Записник о квалитативном пријему, са
читко написаним именом и презименом и потписом овлашfiеног лица Корисника услуга.

За Партију 2- ПОдвОдн0 снимање — ХЕ ЗвОрник на адресу:

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

ХЕ „ЗвОрник" Краља Петра 140, 15318 Мали ЗвОрник
ПИБ 103920327

Рачун мора бити достављен са обавезним прилозима - Записник о квалитативном пријему, са
читко написаним именом и презименом и потписом овлашflеног лица Корисника услуга.

У испостављеном рачуну, изабрани понуFјач је дужан да се придржава тачно дефинисаних
назива из конкурсне документације и прихваflене понуде (из Обрасца стрцктуре цене). Рачуни
који не одговарају наведеним тачним називима, Tie се сматрати неисправним. Уколико, због
коришfiења различитих шифрарника и софтверских решења није мory%e у самом рачуну
навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог
са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне
документације и прихваfiене понуде.

Пружалац услуга дужан је да се приликом испостављања рачуна/привремених ситуација,
обавезно позове на број и предмет јавне набавке и број Уговора (заводни број Корисника
услуга). Рачун/привремена ситуација који не садрже број и предмет јавне набавке и број
Уговора, сматрати fie се неисправним.

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

Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биfiе
реализоване највише до износа средстава, која ћe за ту намену бити одобрена у новом
програму пословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаТiати уговорене обавезе.
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У привременој ситуацији, за пружене услуге, навести ознаку делатности прописане
Уредбом о класификацији делатности из области граFјевинарства, а према изменама и
допунама Закона о ПДВ („Службени гласник РС" бр.83/15) са применом од 15.10.2015.
године.

6.16 Рок важења понуде

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

У случају да понуfјач наведе краfiи рок важења понуде, понуда ћe бити одбијена, као
неприхватљива.

6.17 Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да эахтева средстава финансијског обезбеi7ења (у даљеiи тексу
СФО) којим понуFјачи обезбеFјују испуњење својих обавеза у отвореном поступку јавне
набавке (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се
по закључењу уговора или по извршењу).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеFјења падају на терет понуђача, а и исти
могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац СФО.

СФО морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
СФО мора се продужити. -

6.17.1 СФО за озбиљност понуде

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

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

Основи за наплату СФО за озбиљност понуде су:

• уколико понуfјач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
своју понуду;

• уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци;

• уколико понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно СФО за добро извршење
посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

ПонуFјачи у својим понудама достављају СФО за озбиљност понуде за сваку партију.

6.17.2 СФО за добро .извршење посла

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

Износ СФО за добро извршење посла је 10% од вредности уговора без ПДВ.

Основ за наплату СФО за добро извршење посла је: случај да друга уговорна страна не
испуни било коју уговорну обавезу.
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Понуђач је дужан да достави следеnа средства финансијског обезбеђења:

У понуди Понуfјач доставља СФО за озбиљност понуде за сваку партиlУ за којц подноси
понуду. 

Меницу за озбиљност понуде

Понуfјач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

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

2. Менично писмо — овлашћење којим понуђач овлашfiује корисника услуга да може
наплатити меницу на износ од 10°/о од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења
минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока
важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашfiења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

3. ОвлашТiење којим законски заступник oвnawfiyje лица за потписивање менице и меничног
овлашFiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење не потписује
законски заступник понуFјача;

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

5. Фотокопију ОП обрасца.

б. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашFiења НБС)

У случају да изабрани Понуi7ач после истека рока за подношење понуда, а у року
важења опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Уговор када је његова
понуда изабрана као најповољнија или не достави СФО које је захтевано уговором,
Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.

Меница fie бити враfiена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу средства
финансијског обезбеТјења која су захтевана у закљученом угов'ору.

Меница Fie бити враТiена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора
са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија. .

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

У року од 10 дана од закључења Уговора

Меницу за добро извршење посла

Понуђач је обавезан да Наручиоцу достави:

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

2. Менично писмо — овлашflење којим понуђач овлашfiује корисника услуга да може
наплатити меницу на износ од 1 0% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења
минимално 30 (тридесет) дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални
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продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашFiења;

3. Овлашfiење којим законски заступник oвnawFiyje лица за потписивање менице и меничног
овлашflења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење не потписује
законски заступник понуFјача;

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

5. Фотокопију ОП обрасца;

б. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења НБС).

Меница може бити наплаfiена у случају да изабрани понуfјач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиТјен уговором.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део
понуде и гласи на Јавно предузеТiе „Електропривреда Србије" Београд - Огранак "Дринско —
Лимске ХЕ" Бајина Башта, ХЕ „Зворник", Краља Петра 140, 15318 Nlanu Зворник.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеFiе
„Електропривреда Србије" Београд - Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта и
доставља се лично-или поштом на адресу:

За Партију 1- Подводно снимање — ХЕ Бајина Башта на адресу:

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

ХЕ „Бајина Башта" Трг Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта,

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН број ЈН/2100/0191/2019 — Партија 1

За Партију 2- Подводно снимање — ХЕ Зворник на адресу:

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

ХЕ „Зворник" Краља Петра 140, 15318 Мали Зворник

са назнаком: Средство финансијског обезбеFјења за ЈН број ЈН/2100/0191/2019 - Партија 2

6.18 Начин означавања поверљивих података у понуди

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

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

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не
садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне
податке који су прописима одреfјени као поверљиви.
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Наручилац Fie као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словима имају исписано „ПОВЕРlbИВ0".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац
fie позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. ПонуFјач ћe то учинити тако што fie
његов представник изнад ознаке поверљивости написати ,,ОПОЗИВ", уписати датум, време и
потписати се.

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

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

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

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

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

6.20 Накнада за коришћење патената

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

6.21 Начело заштите живОтне средине и обезбеfјивања енергетске ефикаснОсти

Наручилац је дужан да набавља услуга која не загаFјују, односно који минимално утичу на
животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије —
енергетску ефикасност.

6.22 Додатне инфОрмације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од аручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком:
„06JAWFbEF6A — позив за јавну набавку Подводн0 снимање број ЈН/2100/0191/2019 —
Партија број _ - ХЕ (навести број и назив Партије за коју се подноси
понуда)" или електронским путем на e-mail адресе: sasa.dluricCa~eps.rs, и
goran.tadic(~ерs.гs.,радним данима (понедељак — петак) у времену од 07 до 14 часова. Захтев
за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биfiе
евидентиран као примљен првог следеfiег радног дана.

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

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуi7ача
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од

Страна 29 од 123



ЈП „Електропривреда Србије" Београд Огранак „Дринско — Лимске хЕ„ Бајина Башта
Конкурсна документација Јн/2100/0191/2019

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

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

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

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

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

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

6.23 Трошкови понуде

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

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

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

6.24 додатна објашњења, кОнтрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која fie му помоFiи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац Fie понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву Наручилац, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвоFјача.

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

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац he његову понуду '
одбити као неприхватљиву.

6.25 Разлози за одбијање понуде

Понуда Fie бити одбијена ако:

• је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајуfiа;
• ако се понуfјач не сагласи са исправком рачунских грешака;
• ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН
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односно ако:

• ПонуТјач не докаже да испуњава обавезне услове за yчewFie;
• понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
• понуђач није доставио тражено средство обезбеfјења;
• је понуfјени рок важења понуде краТiи од прописаног;
• понуда садржи друге недостатке због којих није мoryFie утврдити стварну садржину

понуде или није могуfiе упоредити је са другим понудама

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

6.26 Рок за доношење Одлуке о додели уговора / Обустави

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

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

6.27 Негативне референце

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

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

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

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

доказ наведеног може бити:

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

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

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

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуfјача;
• други одговарајуfiи доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење

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

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који
се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други Наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврсан.
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Наручилац Tie поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуfјача
уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе
понуfјача.

6.28 Увид у документацију

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

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

6.29 Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним
упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач.
1) — 7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1) — 3) Закона и детаљним
упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата
таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева
наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: Јавно предузеfiе
„Електропривреда Србије" Београд - Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта - ХЕ
„Зворник", Краља Петра 1 40, 15318 Nlanu Зворник, са назнаком Захтев за заштиту права за
ЈН услуга Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 — Партија број _ - ХЕ
  (навести број и назив Партије за коју се подноси понуда), а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail адресе:
sasa.djuric(a~eps.rs, и qогаn.tадiсГШерs.гs.,радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 14,00
часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње Наручиоца, осим ако овим законом није другачије одреFјено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраfiе се благовременим ако је примљен од стране
Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог
закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није
ОтКЛОнИ0.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручиоца предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраfiе се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. 3ЈН.
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева
за заштиту права.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за
заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права
наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини пОтпунОг захтева за заштиту права у складу са чланом
151. став 1. тач. 1) = 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2) назив и адресу Наручиоца
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца
4) повреде прописа којима се ypefjyje поступак јавне набавке
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе Наручилац fie
такав захтев одбацити закључком.

Закључак Наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана
од дана доношења.

Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља
наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1) - 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаТiања 153 или 253, позив на број ЈН210001912019, сврха:
ЗЗП, Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије" Београд - Огранак "Дринско — Лимске ХЕ"
Бајина Башта - ХЕ „Зворник", Краља Петра 1 40, 15318 Nlanu ЗвОрник ЈН услуга ПодвОдно
снимање број ЈН/2100/0191/2019 — Партија број _- ХЕ (навести број
и назив Партије за коју се подноси понуда), прималац уплате: буцет Републике Србије) уплати
таксу од: 120.000,00 динара

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

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

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

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли he
свака странка сносити своје трошкове или fie трошкови бити подељени сразмерно усвојеном
захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова мoryFie је тражити до доношења одлуке Наручиоца, односно Републичке
комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

о трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.
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Детаљн0 упутств0 0 пОтврди из члана 151. став 1. тачка 6) 3Ј

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

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС`, број 124/12, 14/15 и 68/15) је
прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати
таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одреFјени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

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

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

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

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

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев

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

подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којегје

извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.

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

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

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

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за
уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки http://www.kJH.qov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html и
http://www. kJ H.qov. rs/down lоад/Taksa-pop и njeni-nalozi-ci. pdf
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Jr-1 „Eneicrponpmapega Cp6i4je" Beorpap, OrpaHaK „ilpHHcKo — TIHmcKe XE„ Bajmia Sawra
KoHKypcHa RoKymeHTaLimja JH/2100/0191/2019

YrITIATAV13 V1HOCTPAHCTBA

YnnaTa Tame 3a no,EtHoweFbe 3ax-reBa 3a 3aw1i1ry npaBa 1.13 moc-rpaHc-ma mowe ce 143Bp11.114M1 Ha

ge13143HVIpayyH MviHvicTapc-rea cfmHaRcvija — Ynpaee 3a Tpe3op

HA3V1BV1A,EIPECA 5AHKE:

Hapopma 6aHKa Cp6vije (NBC)
11000 Beorpag, yn. HemaibviHa 6p. 17
Cp6vija

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
HA3V1BV1A,EIPECA V1HCTV1TYU,VIJE:

MIAHVICTapCTBO ctmHaHcvija
YnpaBa 3a Tpe3op
yn. flon .11yKv1Ha 6p. 7-9
11000 Beorpa,ct

IBAN: RS 35908500103019323073

HAFIOMEHA: flpmnviKom ynna-ra cpe,qc-raBa no-rpe6Ho je HasecTin cne,gebe mcipopmaLmje o
nnabal-by - „rieTarbvi nnabaH.a" (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

— 6poj y nocrynKy jaeHe Ha6ame Ha Koje ce 3ax-reB 3a 3aw-Dify npaea ORHOCVI VI
Ha3MB KOplACHMKa ycnyra y noarynKy jaeHe Ha6aeKe.

Y npvinory cy mci-pyKLivije 3a ynna-re y eany-rama: EUR vi USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103 — EUR
FIELD 32A: VALUE DATE — EUR- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

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

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

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

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

BKTRUS33XXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK
60 WALL STREET
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UNITED STATES
F1ELD 57А:
(ACC. W1TH BANK)

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

F1ELD 59:
(BENEFICIARY)

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

F1ELD 70: DETAILS OF PAYMENT

6.30 Закључивање и ступање на снагу уговора

Наручилац fie доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8
(осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем бјrде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 (десет) дана од
дана закључења уговора достави сопствену бланко меницу за добро извршење посла са
пратеFiом документацијом.

Ако понуТјач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року
од 10 дана, Наручилац може закључити са првим следеfiим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, Наручилац fle сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са
понуfјачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

6.31 Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повеfiати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о
јавним набавкама.

Наручилац може повеFiати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за
максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска
средства, у случају у случају да приликом реализације уговора наступе објективне околности
због којих је потребно извршити додатне или непредвиFјене услуга које су неопходне да би се
реализовао предмет набавке.

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

ПАРТИЈА 1

ПОДВОДНО СНИМАЊЕ - ХЕ БАЈИНА БАШТА
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ОБРАЗАЦ број 1.1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број   од  за отворени поступакјавне набавке
услуга Подводно снимање број Јн/2100/0191/2019 — Партија 1— ХЕ "Бајина Башта"

1) општи подАци о понvЋАчv

Назив понуђача:

Адреса понуfјача:

Матични број понуi7ача:

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

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-mail):

телефон:

телефакс:

Број рачуна понуFјача и назив банке:

Лице овлашfiено за потписивање
уговора

2) понvду подноси:

д) сдмостАлно
6) сА подизвоЂдчЕм

в) кдо здЈЕдничкv понvду

напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвоFјачу, уколико се понуда
подноси са подизвоFјачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
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3) поддци о подизвоЂдчу

1) Назив подизвОТјача:

Адреса:

Матични број:

ПОрески идентификаци0ни број
(пиБ):
Врста правнОг лица: микр0, мал0,
средње, велик0, физичко лице
Име ОсОбе за кОнтакт:

ПрОценат укупне вреднОсти набавке
кОји ћe извршити пОдизвОfјач:
Де0 предмета набавке кОји fie
извршити пОдизвОђач:

2) Назив пОдизв0ђача:

Адреса:

Матични број:

ПОрески идентификациони број:

Име ОсОбе за кОнтакт:
Проценат укупне вреднОсти набавке
кОји fie извршити пОдизвОFјач:
Део предмета набавке кОји fle
извршити пОдизв0ђач:

Напомена:

Табелу „Подаци 0 подизв0ђачу" пОпуњавају сам0 Они пОнуFјачи кОји пОднОсе понуду са
пОдизв0ђачем, а укОлико има веFiи број пОдизвОFјача Од места предвиfјених у табели,
пОтребн0 је да се наведени Образац кОпира у дОвОљнОм брОју примерака, да се попуни и
дОстави за свакОг подизв0ђача.
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4) поддци о члАнv rPvnE понvЂдчд

1) Назив члана групе понуFјача:

Адреса:

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

2) назив члана групе понуђача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

З) назив члана групе понуђача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуFјачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) цЕнА и комЕРциЈАлни vслови пон`vдЕ

ЦЕНА 

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ УКУПНА цЕНА дин. без ПДВ-а
Подводно снимање број Јн/2100/0191/2019 —
Партија 1 — ХЕ "Бајина Башта"

кОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОв кОРИСНИКА УСЛУГА ПОНУДА ПОнУЋАЧА

РОк И нАЧИн ПЛАЋАЊА:
Плаћање се вршити у складу са тачком 6.15
конкурсне документације - Упутством понуђачима
како да сачине понуду

Сагласан за захтевом корисника услуга
Дд / нЕ (заокружити)

РОк ПРУЖАF6А УСЛУГА:
Рок за пружање услуга је 12 (дванаест) месеци
почев од датума обостраног потписивања Уговора
или до висине износа планираних средстава за ову
јавну набавку.

Сагласан за захтевом корисника услуга
ДА/НЕ (заокружити)

ГАРАНТНИ РОК:
У складу са тачком 6.14 Конкурсне документације

Сагласан за захтевом корисника услуга
ДА✓НЕ (заокружити)

МЕСТО ПРУЖАF6А УСЛУГА:
ХЕ „Бајина Башта", Трг Душана Јерковиfiа

број 1, 31250 Бајина Башта
Сагласан за захтевом корисника услуга

Дд / НЕ (заокружити)

РОк вАЖЕЊА ПОНУДЕ:
не може бити краfiи од 90 дана од дана отварања

понуда
дана од дана отварања понуда

Понуда понуFјача који не прихвата услове Наручиоца за рок и начин плаТiања, рок извршења,
гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраFiе се неприхватљивом.

Датум

М.П.

напомене:

Понуfјач

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

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног
понуFјача из групе понуђача који Fie попунити и потписати образац понуде или да образац
понуде потпишу и овере сви понуђачи из групе понуFјача (у том смислу овај образац треба
прилагодити веFiем броју потписника
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 — Партија 1— ХЕ "Бајина Башта"

Табела 1.1

ОБРАЗАЦ број 2.1

Редни
број Врста услуга

_ _ _

Јединица
Nlepe

_

Обим
(коЛичина)

Јединична
цена без

ПДВ
дин.

укупна цена
бе з ПДВ

дин.

Укупан
износ ПДВ

дин.

Укупна цена
са ПДВ

дин.(1) (2)
(3) (4) (5) (б) (7) (8)

1

Подводни преглед-снимање доње улазно-излазне
граFјевине РХЕ "Бајина Башта". Снимање се
обавља по целој површини, на дубинама цца ЗОт'
до 55т' воденог стуба, у условима максимално
пуне акумулације.

Опис конструкције:

Доња улазно-излазна граFјевина РХЕ (ДУИГ), има
облик приказан на скици у прилогу. Основна
конструкција ДУИГ-а, састоји се од челичних цеви
0300 тт (горњи хоризонтални штапови), 0400 тт
(доњи коси штапови) и Q~500 тт (горњи коси и сви
вертикални штапови), које формирају тзв. "грубу
решетку". Хоризонтални штаповигрубе решетке су
полигоналног облика у основи, а вертикални и коси су
праволинијски. Штапови грубе решетке су за брану
везани noмoFiy челичних анкера који су забетонирани у
виду стопа у облику зарубљених косих купа. У пољима
грубе решетке, монтиране су тзв. "фине решетке", које
се састоје од вертикално постављених правих
челичних пљоштих профила, димензија 120х12 тт, са
попречним укруfiењима 040/700 тт, на растојању од
100 тт.

ком 1
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ПОдвОдни преглед-снимање гОрње улазн0-излазне
грађевине РХЕ "Бајина Башта". Снимање се
Обавља п0 целој пОвршини, на дубинама цца 63т'
д0 86т' воденОг стуба, у условима максимално
пуне акумулације.

Опис конструкције:

Горња улазно-излазна граFјевина РХЕ (ГУИГ), има
облик приказан на скици у прилогу. ГУИГ је фундиран
на бетонској плочи, а покривен је армирано бетонском
плочом. Основна конструкција ГУИГ-а, састоји се од
армирано бетонских штапова, димензија:
хоризонтални ЗОх130 ст; вертикални 60х220 ст, које

2 формирају тзв. "грубу решетку". Хоризонтални
штапови грубе решетке су полигоналног облика у
основи, а вертикални су праволинијски. Штапови грубе
решетке су за терен везани монолитно. У пољима _
грубе решетке, монтиране су тзв. "фине решетке", које
се састоје од вертикално постављених правих
челичних пљоштих профила, димензија 170/10 тт, на
растојању од 200 тт, са попречним укруFiењима f1130
тт, на растојању од 920 тт.

ком 1

На горњој плочи ГУИГ-а, налази се потопљени "G"
кран, са два портала на точковима и шинама, са
мачком и куком за спуштање ремонтног затварача.
Укупан број поља грубе решетке износи:
6(хоризонталних)х8(вертикалних)=48

НАПОМЕНА:
• Снимање се обавља на оба агрегата РХЕ "Бајина Башта".
• Снимљени материјал доставити наручиоцу на CD-y у три примерка.
• Трошкове транспорта ронилачке екипе са опремом и боравак на терену урачунати у јединичне цене.
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~ УКУПНО ПОНУЋЕНА ЦЕНА без ПДВ динара
(збир колоне бр. 6)

УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара
(збир колоне бр. 7)

111 уКУПНО ПОНУЋЕНА ЦЕНА са ПДВ динара
(ред. бр.l+ред.бр.11)

датум: Понуђач
М.П.

Цене у понуди и обрасцу морају бити изражене у једној валути, при чему се мора навести у којој валути је изражена.
ПОнуда која је изражена у две валуте или није наведена у којОј валути је изражена, сматраТiе се неприхватљивом.

Понуilач мора у Обрасцу стрУктУре цена, да достави понудv за сваку vcnvrv. 
У сvпротном некомплетна понуда биflе одбиlена као неодговараivТiа - неприхватљива.

Напомена:
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуFјач подноси понуду са подизвоТјачем овај образац потписује понуFјач.

Упутство за пОпуњавање Обрасца структуре цене

ПонуFјач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за одговарајуfiу услугу;
- у колону б. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за услугу (помножити редове 4 и 5);
- у колону 7. уписати колико укупно износи ПДВ (помножити ред б са одговарајуFiим процентом ПДВ);
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што fie сабрати редове б и 7.

- на место предвиТјено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.
- на место предвиђено за потпис понуђач оверава и потписује образац структуре цене

Понуђач мора у Табелама 1.1 и 1.2 Обрасца структvре цена, да достави понуду за сваку vcnvrv у свим табелама.
У сvпротном некомплетна понvда биfiе одбиiена као неодговарајуnа - неприхватљива. 
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ОБРАЗАЦ број 3.1

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( ,,Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и
68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова
(«Службени гласник РС»; бр.86/15) понуfјач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношFiу потврfјује да је Понуду
број: , за јавну набавку услуга у отвореном поступку јавне набавке Подводно
снимање број ЈН/2100/0191/2019 — Партија 1— ХЕ "Бајина Башта", Наручиоца Јавног
предузеfiа „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковиflа 1; 31250 Бајина Башта, по Позиву за подношење понуда објављеном на

Порталујавних набавки и интернет страници Наручиоца дана  . rодине, поднео

независно, без договора са другим понуFјачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да Tie сходно члану 168.став 1 .тачка 2) Закона о јавним набавкама

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

Датум: Понуfјач/члан групе
М.П.

Напомена:

Уколико заједничку понуду подноси група понуFјача Изјава се доставља за сваког члана групе
понуFјача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашflеног лица за заступање
понуFјача из групе понуFјача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ број 4.1

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

И ЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број:
  за јавну набавку услуга у отвореном поступку јавне набавке Подводно
снимање број ЈН/2100/0191/2019 - Партија 1- ХЕ "Бајина Башта", Наручиоца Јавног
предузеFiа „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковиfiа 1, 31250 Бајина Башта, поштовали обавезе које произилазе из важеТiих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум: Понуђач/члан групе

М.П.

Напомена:

Уколико заједничку понуду подноси група понуFјача Изјава се доставља за сваког члана групе
понуFјача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашFiеног лица за заступање
понуТјача из групе понуђача.

У случају да понуFјач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и
сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашFiеног
лица за заступање понуђача/подизвоFјача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ број 5.1

ИЗЈАВА ПОНУЋАЧА — КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС`, бр.124/12, 14/15
и 68/15) Понуfјач даје следеhу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношfiу изјављујем да располажемо кадровским
капацитетом захтеваним предметном јавном набавком Подводно снимање број
ЈН/2100/0191/2019 — Партија 1— ХЕ "Бајина Башта", односно да смо у могуFiности да
ангажујемо (по основу радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног односа,
предвиFјеног члановима 197-202 Закона о раду) следеfiа лица која Fie бити ангажована ради
извршења уговора:

Редни
број Захтевани кадровски капацитет Име и презиме

Врста и степен
стручне

спреме/категорије
1 Ронилац са важећом категоријом Р3

(три звездице) или вишом
2 Ронилац са важеFiом категоријом Р3

(три звездице) или вишом
3 Ронилац са важеFiом категоријом Р3

(три звездице) или вишом

4

5

Датум:

М.П.

Напомена:

ПонуFјач:

Уколико група понуТјача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или
више чланова групе понуFјача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група
понуFјача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране
овлашFiеног лица за заступање понуђача из групе понуFјача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ број 6.1

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 - Партија 1- ХЕ "Бајина Башта"

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС"; бр.124/12,
14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова ("Службени гласник РС" бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Укупни трошкови без ПДВ динара ~

ПДВ динара

Укупни трошкови са ПДВ  динара 

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

Датум:

М.П.

Напомена:

ПонуFјач

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

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

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

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава
Носилац посла.Уколико понуFјач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује
понуТјач.
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ПРИЛОГ брОј 1.1

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На ОснОву члана 81. ЗакОна 0 јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/15, 68/15)
саставни де0 заједничке пОнуде је споразум кОјим се понуFјачи из групе меFјусобн0 и према
наручи0цу Обавезују на извршење јавне набавке ПодвОдн0 снимање брОј ЈН/2100/0191/2019
— Партија 1— ХЕ "Бајина Башта", а који Обавезно садржи пОдатке 0:

ПОДАТАК О НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЋАЧА

1. Члану групе који fle бити
нОсилац пОсла, Односно који Fie
пОднети пОнуду и који Fie
заступати групу пОнуђача пред
наручи0цем;

2. Опис послова сваког Од
пОнуђача из групе понуFјача у
извршењу уговОра:

З. Друг0:

ПОтпис ОдгОворног лица члана групе понуFјача:

м.п.

ПОтпис ОдгОворног лица члана групе пОнуFјача:

м.п.
Датум:

Напомена:

У случају пОднОшења Заједничке пОнуде пОпунити, потписати, Оверити и доставити Овај
Образац, а ак0 не моry сви пОдаци да стану у овај Образац дОставити потписан и Оверен
СпОразум у складу са ЗакОнОм о јавним набавкама и ОвОм Конурсном дОкументацијом, а који
Обавезно садржи пОдатке из Обрасца (Прилог 1).

Страна 50 од 123



ЈП „Електропривреда Србије" Београд Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Башта
конкурсна документација ЈН/2100/0191/2019

ПРИЛОГ број 2.1

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

ДУЖНИк:  
(назив и седиште ПонуТјача)

мАтични БРоЈ дУЖникА (понуFјача): 

пиБ дУЖникА (понуђача): 

тЕкvЋи РАчvн дvжникр, (понуFјача): 

издаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕF6Е ЗА кОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 - Партија 1- ХЕ "Бајина Башта"

кОРИСНИк - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеFiе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска 13.,
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта - ХЕ „Бајина Башта", матични број 20053658,
ПИБ 103920327, број текуFiег рачуна: 160-797-13, Банка Интеса АД

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

Овлашfiујемо Повериоца, да предату меницу број  (уписати серијски
број менице) може попунити у износу 10% од вредности понуде без ПДВ, за озбиљност понуде,
у отвореном поступку јавне набавке услуга Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 -
Партија 1- ХЕ "Бајина Башта", са роком важења минимално 30 (тридесест дана) дужим од
рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и
продужење рока важења менице и меничног овлашfiења за исти број дана.

Истовремено ОвлашFiујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 10 % од
вредности понуде без ПДВ и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у
складу са важеFiим прописима извршити наплату са свих рачуна Дужника
  (унети одговарајуfiе податке дужника - издаваоца
менице - назив, место и адресу) код банке, а у корист повериоца.

Овлашfiујемо банке код којих имамо рачуне за наплату - плаfiање изврше на терет свих наших
рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са ,
рачуна.
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Дужник се одриче права на повлачење овог овлашFiења, на састављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меницаје важеfiа и у случају да доfје до промене лица овлашFiеног за заступање Дужника,
статусних промена или/и оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је
потписана од стране овлашFiеног лица за заступање Дужника  
(унети име и презиме 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. Уколико као понуТјач у поступку јавне набавке након истека рока за подношење понуда
повучемо, изменимо или • одустанемо од своје понуде у року њене важности (опције
понуде)

2. Уколико као изабрани понуi7ач не потпишемо уговор са наручиоцем у року дефинисаном
позивом за потписивање уговора или не обезбедимо или одбијемо да обезбедимо
средство финансијског обезбеfјења у року дефинисаном у конкурсној документацији.

Датум ' Понуђач

М.П.

Прилог:

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

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

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

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

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.
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ПРИЛОГ број 3.1

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

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖН И к:  
(назив и седиште ПонуFјача)

мАтични БРоЈ дУЖникА (понуFјача): 

пиБ дУЖникА (понуFјача): 

тЕкvт,и РАчvн дvжникА (понуђача): 

издаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕF6Е ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 - Партија 1- ХЕ "Бајина Башта"

кОРИСНИк - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеТiе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска 13.,
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта - ХЕ „Бајина Башта", матични број 20053658,
ПИБ 103920327, број текуfiег рачуна: 160-797-13, Банка Интеса АД

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу за добро извршења
посла, која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр.
  (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеFјења и
овлашfiујемо Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Огранак "Дринско - Лимске
ХЕ" Бајина Башта, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа
од динара, (словима  динара), по Уговору
о јавној набавци Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 - Партија 1- ХЕ "Бајина
Башта", број   од   (заведен код корисника -
Повериоца) и бр.   од   (заведен код дужника) као
средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од 10% вредности
уговора без ПДВ уколико (назив дужника), као дужник
не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница може се поднети на наплату у року доспеfiа утврfјеном
Уговором бр.  од године (заведен код
корисника-Повериоца) и бр.  од године (заведен код дужника)
т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од рока важења уговора, с тим да
евентуални продужетак рока завршетка пружање услуга има за последицу и продужење рока
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важења менице и меничног овлашfiења, за исти број дана за који he бити продужен и рок
важења уговора.

Овлашfiујемо Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске
ХЕ" 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 бр.   код  
Банке, а у корист текуflег рачуна Повериоца бр. 160-797-1 3 Banka lntesa.

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

промена овлашFiених за заступање правног лица, промена лица овлашFiених за располагање

средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања

нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашFiења, на стављање приговора на задужење

и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника

 (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашfiење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један)

примерак за Повериоца, а 1 Uедан) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашfiења

Датум: Понуђач:
М.П.

Потпис овлашfiеног лица

Прилог:

• 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење
посла

• фотокопију важеТiег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање
новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан
издавања менице и меничног овлашТiења

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

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

У ГОВОР

за јавнУ набавкУ услуга у отворенОм поступкУ

Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 -

Партија 1 - ХЕ "Бајина Башта"

који су у Бајиној Башти дана закључиле

1. КОРИСНИК УСЛУГА:

Јавно предузеflе „Електропривреда Србије", Београд, Балканска број13,
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта,
Трг ДУшана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта,
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
Текуfiи рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД
које заступа Руководилац за инвестиције, модернизацију и ревитализацију проиэводних
агрегата Огранка Жељко РисимовиFi, дипл. инж. маш.,
на основу Пуномоfiја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године,
(у даљем тексту: Корисник услуга).

и

2. ПРУЖАЛАI..Ц УСЛУГА:

2)

 , Ул. бр. _

Матични број: 

ПИБ: 

Текуfiи рачун: , Банка 

кога заступа 

(као лидер у име и за рачун групе понУFјача),

(у даљем тексту: Пружалац услуга)

док су чланови групе/подизвођачи:

 , Ул. бр.

Матични број: 

ПИБ: 

Текуfiи рачун: Банка 

кога заступа 

Матични број: 
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ПИБ: 

Текуfiи рачун: Банка 

кога заступа 

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су

УГОВОР о ПРУЖАF6У УСЛУГА

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Имајуfiи у виду:

• да је Корисник услуга Јавно предузеТiе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско
- Лимске ХЕ" Бајина Башта - ХЕ Бајина Башта, (у даљем тексту: Корисник услуга) спровео,
отворени поступак јавне набавке, сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС" број 12412012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон) за јавну набавку
услуга Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 - Партија 1- ХЕ "Бајина Башта";

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

• да Понуда ПонуТјача (у даљем тексту: Пружалац услуга) у отвореном поступку за Подводно
снимање број ЈН/2100/0191/2019 - Партија 1- ХЕ "Бајина Башта", која је заведена код
Корисника услуга под ЈП ЕПС бројем од године,
у потпуности одговара захтеву Корисника услуга из позива за подношење понуда и
Конкурсној документацији;

• да је Корисник услуга, на основу Понуде Пружаоца услуга и Одлуке о додели Уговора,
иэабрао Пружаоца услуга за реализацију услуга за јавну набавку број Подводно снимање
број ЈН/2100/0191/2019 - Партија 1- ХЕ "Бајина Башта".

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим Уговором о пружању услуга (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуга се обавезује да
за потребе Корисника услуга изврши и пружи услуге: Подводно снимање број
ЈН/2100/0191/2019 - Партија 1- ХЕ "Бајина Башта", (у даљем тексту: услуга) која се састоји
од напред наведених позиција из Обрасца структуре цена.

ЦЕНА

Члан 2.

Цена услуга из члана 1. овог Уговора износи

 RSD без ПДВ

(словима: ) RSD без ПДВ

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

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију услуга.

Цена је фиксна односно не може се мењати за све време пружања услуга.
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ндчин плАЋАњА
Члан 3.

Корисник услуга се обавезује да Пружаоцу услуга плати пружене услуге динарском дознаком, у
року до максимално 45 календарских дана од дана пријема рачуна на писарници Огранка ДЛХЕ
за пружене услуге, које fie оверити одговорна лица Корисника услуга.

Рачун мора бити достављен најкасније до 05. у месецу за услуге пружене у претходном
месецу.

Рачун мора бити достављен на адресу Корисника:

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

ХЕ „Бајина Башта" Трг Душана Јерк0виТiа број 1, 31250 Бајина Башта,
ПИБ 103920327

са обавезним прилозима - Запviсник о пруженим услугама (без примедби), са читко написаним
именом и презименом и потписом овлашТiеног лица Корисника услуга.

У испостављеном рачуну, Пружалац услуга је дужан да се придржава тачно дефинисаних
назива из конкурсне документације и прихваFiене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни
који не одговарају наведеним тачним називима, Fie се сматрати неисправним. Уколико, због
коришFiења различитих шифрарника и софтверских решења није мoryFie у самом рачуну
навести горе наведени тачан назив, Пружалац услуга је обавезан да уз рачун достави прилог
са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације
и прихваћене понуде.

Пружалац услуга дужан је да се приликом испостављања рачуна/привремених ситуација,
обавезно позове на број и предмет јавне набавке и број Уговора (заводни број Корисника
услуга). Рачун/привремена ситуација који не садрже број и предмет јавне набавке и број
Уговора, сматрати fie се неисправним.

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

Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биfiе
реализоване највише до износа средстава, која Fie за ту намену бити одобрена у новом
програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ћe се плаhати уговорене обавезе.

У рачуну / привременој ситуацији, за пружене услуге, навести Ознаку делатнОсти
прОписане УредбОм о класификацији делатнОсти из Области грађевинарства, а према
изменама и допунама ЗакОна 0 ПДВ („Службени гласник РС" бр. 83/15) са применОм од
1 5.1 0.201 5.године.

ИЗВЕШТАЈИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

Члан 4.

Пружалац услуга се обавезује да Кориснику услуга у току реализације овог Уговора, достави .
следеFiе:

• извештај о пруженим услугама усаглашен са овлашfiеним лицем Корисника услуге заједно
са одговарајуТiим припадајуfiим рачуном

Извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед активности везаних за пружање
услуга, извршених у датом месецу, и документа којима се доказује да су наведене активности
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извршене, као и оквирни преглед преосталих активности до краја пружања услуга, према
Прилозима уз овај Уговор.

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

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

Сви извештаји из овог члана морају бити прихваFiени и одобрени од стране овлашћених
представника за праћење и реализацију Уговора на страни Корисника услуга.

Члан 5.

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

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

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

Пружалац услуга је дужан да поступи по писаним примедбама Корисника услуга у року који у
зависности од обима примедби одреFјује Корисник услуга у тексту примедби, а који не може
бити дужи од 1 (словима: једног) дана.

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

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

Након усвајања Коначног извештаја и предметне пројектне документације на седници
надлежног тела Корисника услуга, Корисник услуга ће извршити исплату Пружаоцу услуга у
року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна, динарском дознаком за
прихваћени и оверени Коначни извештај, од стране овлашfiеног представника Корисника
услуга.

Члан 6.

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

Корисник услуга:

Односно адреса

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

огранка: Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ „Бајина Башта" Трг Душана Јерковиflа број 1.
31250 Бајина Башта

Пружалац услуга:
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ПодизвоFјач:

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГА

Члан 7.

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

Све исплате по основу овог Уговора биfiе извршене на рачун Пружаоца услуга:

број рачуна: код банке: 

Члан 8.

Корисник услуга је дужан да Пружаоцу услуга током целокупног периода реализације предмета
овог Уговора, учини доступним све релевантне податке, документацију и информације којима
располаже, као и пресек стања података, документације и иформација којима располаже у
моменту закључења овог Уговора, а које су у вези са извршењем овог Уговора.

Корисник услуга има право да затражи од Пружаоца услуга сва неопходна образложења
материјала које Пружалац услуга припрема у пружању услуга која је предмет овог Уговора, као
и да затражи измене и допуне достављених материјала, како би се на задовољавајуflи начин
остварио циљ овог Уговора.

Члан 9.

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

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Члан 10.

Пружалац услуга је дужан да у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа дана благовремено
затражи од Корисника услуга све потребне информације, разјашњења, документацију и друге
релевантне податке неопходне за извршење овог Уговора.

Уколиiсо Пружалац услуга не поступи у складу са ставом првим овог члана, сматраТiе се да је
благовремено прибавио све потребне податке за пружање услуга у целости.

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

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

Пружалац услуга се обавезује да, на захтев Корисника услуга, презентира и стручно
образложи све анализе, предлоге и решења, акта и друга документа које је припремио у
реализацији Услуга по овом Уговору, пред надлежним органима Корисника услуга, као и о
другим питањима која захтевају усклаi7еност решења.

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

Члан 11.

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

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

РОК ПРУЖАF6А УСЛУГА

Члан 12.

Рок за пружање услуга је 12 (дванаест) месеци од дана ступања Уговора на снагу или до
висине износа планираних средстава за ову јавну набавку.

Динамика и рокови реализације активности утврђених за поједине фазе у зависности су од
текуfiих планова Корисника услуга и о њима fle Пружалац услуга бити обавештен минимално 3
(три) дана унапред.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 06E36EЋEFbA

Члан 13.

Прцжалац услуга ce обавезцiе да у року од 10 дана од дана закључења Уговора достави: 

Меницу за добро извршење посла

Пружалац услуга је обавезан да Кориснику услуга достави:

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

2. Менично писмо — овлашfiење којим понуfјач овлашfiује корисника услуга да може
наплатити меницу на износ од 10°/о од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења
минимално 30 (тридесет) дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални
продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашfiења;

3. Овлашflење којим законски заступник овлаш%ује лица за потписивање менице и меничног
овлашFiења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашfiење не потписује
законски заступник понуfјача;

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

5. Фотокопију ОП обрасца;

6. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашFiења НБС).

Уговорне стране су сагласне, да Корисник услуга може, без било какве претходне сагласности
Пружаоцу услуга, поднети на наплату средство финамсијског обезбеfјења у случају да
Пружалац услуга не изврши у целости или неблаговремено, делимично или неквалитетно
изврши било коју од уговорених Услуга.
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Достављање средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла представља
одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не
испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеfјења не достави у остављеном року, сматраFiе се даје Продавац одбио да закључи Уговор, осим уколико у наведеном року у потпуности нијеиспунио своју уговорну обавезу.

ИЗвРШИОЦИ

Члан 14.

Извршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуга.

Пружалац услуга доставља Кориснику услуга:

• Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца и прецизнодефинисаним активностима које обављају у пружању услуга, са којим је сагласан Корисникуслуга.

Уколико се током пружања услуга, појави оправдана потреба за заменом једног или вишеизвршилаца, као и на необразложен эахтев Корисника услуга, Пружалац услуга је дужан даизвршиоца замени другим извршиоцима са најмање истим стручним квалитетима иквалификацијама, уз претходну писану сагласност Корисника услуга.
Ако Пружалац услуга мора да повуче или замени било ког извршиоца услуга за време трајањаовог Уговора, све трошкове који настану таквом заменом сноси Пружалац услуга.

Члан 15.

Пружалац услуга и извршиоци који су ангажовани на извршавању активности које су предметовог Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација садржаних удокументацији, извештајима, предрачунима, техничким подацима и обавештењима, до којихдоfју у вези са реализацијом овог Уговора и да их користе искључиво за обављање тих услуга,а у складу са Уговором о чувању пословне тајне и поверљивих информација који је Прилог узовај Уговор.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуга доставио Пружаоцу услуга уизвршавању предмета овог Уговора, Пружалац услуга не може стављати на располагањетреfiим лицима, без претходне писане сагласности Корисника услуга.

Члан 16.

Пружалац услуга је дужан да колективно осигура своје запослене (извршиоце) у случајуповреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.
Пружалац услуга је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности заштете причињене треfiим лицима.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Члан 17.

Пружалац услуга потврFјује да је носилац права интелектуалне својине и да fle предмет овогУговора извршавати уз поштовање обавеза које произилазе из важеТiих прописа који регулишуправа интелектуалне својине у Републици Србији.
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Корисник услуга има право трајног и неограниченог коришfiења свих Услуга које су предмет
овог Уговора, без предметних, просторних и временских ограничења, као и без икакве посебне
накнаде.

На све што није предвиђено овим Уговором, а тиче се предмета Уговора, примењиваFiе се
одредбе закона о ауторским и сродним правима ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 и
119/2012) и 300.

ЗАКf6УЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 18.

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу овлашfiени представници Уговорних

страна.

Овај Уговор ступа на снагу када Пружалац услуга у складу са роковима из члана 14. овог

Уговора достави средства финансијског обезбеFјења.

Члан 19.

Обавезе по овом Уговору које доспевају у наредној години, Корисник услуга he реализовати

највише до износа средстава која ћe за ту намену бити одобрена у Годишњем плану

пословања за године у којима Fie се плаћати уговорене обавезе.

Овај Уговор се закључује до обостраног испуњења уговорених обавеза или до исцрпљења

уговореног износа из члана 2. овог Уговора.

Рок важења уговора је до 31.10.2021. године.

Члан 20.

Овај Уговор и његови Прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије.

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

језику.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕFbЕ УГОВОРА

Члан 21.

Овлашfiени представници за npaFieњe реализације Услуга из члана 1. овог Уговора су:

за Корисника услуга:

• Илија Севиh, за извршење уговора;
• Зорица Матиfi, за реализације Уговора.

За Пружаоца услуга овлашfiени представник је:

•

(попуњава Пружалац услуга)

Овлашhења и дужности овлашFiених представника за npafieњe реализације овог Уговора су

да:
-- .. ,~- ~z_ • • ,‚Ѕ. ..пІ І...nun пr+јлвлг+лFiс и~
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• исти доставе другој Уговорној страни и да прате поступање по примедбама;
• да сачине, потпишу и верификују Записник о квалитативном пријему услуга (без примедби);
• благовремено приме Коначан извештај о извршеној услузи и изјасне се поводом истог у

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

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 22.

Квантитативни и квалитативни пријем услуга врши се приликом пружања услуга у присуству
овлашfiених представника за npaFieњe Уговора, на паритету франко пословни објекти
Корисника услуга.

У случају да се приликом пријема услуга утврди да стварно стање не одговара обиму и
квалитету, Корисник услуга је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах
достави Пружаоцу услуга у року од 2 (словима: два) дана.

Пружалац услуга се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуга
приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 3 (словима: три) дана од
момента пријема рекламације о свом трошку.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВlbE НА РАДУ

Члан 23.

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

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

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

Члан 24.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у
Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог уговора.

Члан 25.

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

Члан 26.

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

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

Члан 27.

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

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

Пружалац услуга је посебно обавезан:

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

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

З. да пре почетка пружање услуга Кориснику услуга достави стручни налаз да су опрема и
opyfja за рад исправна, што се потврFјује стручним налазом од овлашFiених куfiа;

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

5. Пружалац услуга је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту
уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало
лице одреFјено, у складу са прописима, од стране Корисника услуга да спроводи контролу
примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе
у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Члан 28.

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

ГАРАНТНИ РОК

Члан 29.

Гарантни рок за предмет набавке из Табеле бр.1.1 Обрасца бр.2.1 (Образац структуре цена) не
може бити краhи од 12 (дванаест) месеци.
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За све уочене недостатке — скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и
квантитативног пријема Услуга веfi су се испољиле током употребе у гарантном року, Корисник
услуга %e рекламацију о недостацима доставити Пружаоцу услуга одмах а најкасније у року од
3 (словима: три) дана по утврђивању недостатка.

Пружалац услуга се обавезује да најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема
рекламације отклони утврfјене недостатке о свом трошку.

Пружалац услуга је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања
гарантног рока.

ВИША СИЛА

Члан 30.

Под дејством више силе сматра се случај који ocno6aFja од одговорности за извршавање свих
или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење
уговорних обавеза, -за ону уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе
уговорне стране када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а извршење
обавеза које је онемоryћено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних услуга онемогуFiено услед дејства више силе је
у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова,
од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о
настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о
постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ниједан трошак,
или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у
вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна
страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима:тридесет) календарских дана,
уговорне стране fie се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора —
одлагању испуњења и о томе Fie закључити анекс овог Уговора, или fie се договорити о раскиду
овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу — ниједна од Уговорних страна
не стиче право на накнаду било какве штете.

У случају из претходног става овог члана Уговора Корисник услуга Fie поступати у складу са
чланом 115. Закона.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 31.

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

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

Ниједна Уговорна страна неfiе бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу
корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле
да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или
поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуга.
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Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било које
Уговорне стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословник тајни, као и у
вези са поштовањем права интелекryалне својине из овог Уговора.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 32.

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

ПлаТiање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од
дана издавања рачуна од стране Корисника услуга за уговорне пенале.

Уколико Корисник услуга 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.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 33.

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

Корисник услуга може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка
потребе за ангажовањем Пружаоца услуга, достављањем писане изјаве о једностраном
раскиду Уговора Пружаоцу услуга и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест)
дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико било која од Уговорних страна откаже овај Уговор без оправданог, односно објективног
и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати
уговорну казну из члана 27. овог Уговора, у висини од 10% од укупне вредности Уговора, у
свему у складу са 300, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или
задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

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

Члан 35.

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

Члан 36.

Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одреТјених у
члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог
Уговора.
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Члан 37.

Све неспоразуме који моry настати из овог Уговора, Уговорне стране fle настојати да реше
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 Београду.

Члан 38.

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

Члан 39.

Саставни део овог Уговора чине и прилози:

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

Члан 40.

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

КОРИСНИК УСЛУГА ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

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

Жељко РисимовиТi

Напомена:

Име и презиме

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

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

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. КОРИСНИК УСЛУГА:

Јавно предузеТiе „Електропривреда Србије", Београд, Балканска број13,
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта,
Трг ДУшана ЈеркОвића број 1, 31250 Бајина Башта,
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
Текуfiи рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД
које заступа Руководилац за инвестиције, модернизацију и ревитализацију проиэводних
агрегата Огранка Жељко РисимовиFi, дипл. инж. маш.,
на основу ПуномоFiја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године,
(у даљем тексту: Корисник услуга)

и

2. ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:

1)

2)

Матични број: 

ПИБ: 

ТекуFiи рачун: , Банка 

кога заступа 

(као лидер у име и за рачун групе понуђача),

(у даљем тексту: Пружалац услуга)

док су чланови групе/подизвођачи:

 , Ул. бр.

Матични број: 

ПИБ: 

ТекуFiи рачун: _ __  Банка 

кога заступа ,  

Матични број: 

ПИБ: 

ТекуFiи рачун: Банка 

кога заступа 

У даљем тексту за потребе овог Уговора заједно названи : Уговорне стране
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Стране сагласно констатују да су посебно посвеfiене реализацији циљева безбедности и
здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора за јавну
набавку Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 — Партија 1— ХЕ "Бајина Башта", као и
свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу радови који су предмет Уговора.

Стране су сагласне:

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

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

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

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

2. Пружалац услуга, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току
припрема за пружање услуга који су предмет Уговора, у току трајања уговорних обавеза,
као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са
Законом као и осталим прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и
интерним актима Корисника услуга.

3. Пружалац услуга, дужан је да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене
мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина,
средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагоFјени и
обезбеFјени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица
која ангажује за пружање услуга који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника
или учесника у cao6paflajy.

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

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

5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровоТјења мера БЗР;
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5.2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту
на раду;

5.3. процедуре Корисника услуга за спровођење 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
Корисника услуга, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

5.6. забрањено је унОшење оружја унутар локација Корисника услуга, као и неовлашfiено
фотографисање;

5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у cao6paFiajy.

6. Пружалац услуга је искључив0 одговоран за безбедност и здравље својих запослених и
свих других лица која ангажује приликом пружање услуга које су предмет Уговора.

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

7. Пружалац услуга дужан је да о свом трошку Обезбеди квалификовану радну снагу за коју
има дОказ о спрОведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним Обукама у
складу са ЗакОнОм као и прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која fie бити
опремљена одговарајуfiим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање
услуга који су предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици Србији који
регулишу ову материју и интерним актима Корисника услуга.

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

Уколико Корисник услуга утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или
извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима,
уношење истих средстава за рад на локацију Корисника услуга нeFie бити дозвољено.

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

9.1. списак лица са њиховим свОјеручн0 потписаним изјавама на околност да су
упознати са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,

9.2. списак средстава за рад која fie бити ангажована за пружање услуга, и
9.3. податке о лицу за Б3Р код Пружаоца услуга.

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

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

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

Пружалац услуга, дужан је да лицу одреFјеном од стране Корисника услуга омогући
перманентно могуFiност за спровођење контроле примене превентивних мера за
безбедан и здрав рад.

Корисник услуга има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље
запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи
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заустављање даљег пружања услуга, док се не отклоне уочени недостаци и о томе
одмах обавести Пружаоца услуга као и надлежну инспекцијску службу.

Пружалац услуга се обавезује да поступи по налогу Корисника услуга из става 3. ове
тачке.

11 Стране су дужне да у случају да у току реализације Уговора деле радни простор,
capaFjyjy у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.
Стране су дужне да, у случају из става 1. тачке 11. овог Прилога о БЗР, узимајући у
обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом
мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштеFiења здравља запослених,
као и да промптно обавештавају једна другу и своје запослене и/или представнике
запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се споразумом.

Споразумом у писменој форми, из става 3. ове тачке, из реда запослених код Корисника
услуга одреFјује се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се
обезбеђује безбедност и здравље свих запослених.

12. Пружалац услуга, дужан је да благовремено извештава Корисника услуга о свим
догаi7ајима из области БЗР који су настали приликом пружања услуга, који су предмет
Уговора, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.

13. Пружалац услуга, дужан је да Кориснику услуга достави копију Извештаја о повреди на
раду који је издао за сваког свог запосленог и других лица која ангажује приликом
пружања услуга које су предмет Уговора а који се повредио приликом пружања услуга
који су предмет Уговора и то у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од
сачињавања Извештаја о повреди на раду.

14. Овај Прилог о Б3Р је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих су по 3 (три)
примерка за Корисника услуга и 3 (три) примерка за Пружаоца услуга.

КОРИСНИК УСЛУГА

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

М.П.
Жељко РисимовиТi

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

Име и презиме

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

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. КОРИСНИК УСЛУГА:

Јавно предузеflе „Електропривреда Србије", Београд, Балканска број13,
Огранак "Дринск0 - Лимске ХЕ" Бајина Башта,
Трг ДУшана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта,
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
Текуfiи рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД
које заступа Руководилац за инвестиције, модернизацију и ревитализацију проиэводних
агрегата Огранка Жељко Рисимовиh, дипл. инж. маш.,
на основУ ПУномоТiја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године,
(у даљем тексту: Корисник услуга)

и

2. ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:

1)

2)

Матични број: 

ПИБ: 

Текуfiи рачун:  _ _ _ _ _  , Банка 

кога заступа 

(као лидер у име и за рачун групе понуFјача),

(у даљем тексту: Пружалац услуга)

док сУ чланови групе/подизвођачи:

 , Ул.  

Матични број: 

ПИБ: 

Текуfiи рачун: Банка 

кога заступа 

Матични број: 

ПИБ: 

Текући рачун: Банка 

кога заступа 

бр.

заједнички назив Стране.
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Члан 1.

Стране су се договориле да у вези са набавком услуга Јавна набавка Подводно снимање
број ЈН/2100/019112019 — Партија 1— ХЕ "Бајина Башта", (у даљем тексту: Услуга), омогуће
приступ и размену података који чине пословну тајну, као и података о личности, те да штите
њихову поверљивост на начин и под условима утврђеним овим Уговором, законом и интерним
актима страна.

Овај Уговор представља прилог основном Уговору број од
  године.

Члан 2.

Стране су сагласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног односа
имају cneдeFie 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 одговарајуflим
мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним обавезама или одговарајуfiим
стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би саопштавање треFiем лицу могло нанети
штету држаоцу пословне тајне;

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

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

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

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

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

Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на облик
у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и сл.), по
чијем налогу, 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 граТјана, адресног кода или другог обележја
његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног идентитета.

Члан 3.

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације,
истраживања, технике, процеси, програме, графиконе, изворне документе, софтвере,
производне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све информације писмено
означене као „пословна тајна" или „поверљиво", информације која, под било којим
околностима, могу да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, услове и
околности свих преговора и сваког уговора измеFју Корисника и Пружаоца услуга.
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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 треhе стране.
Свака страна Fie приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о личности,
а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важећим Законом о заштити
података о личности у Републици Србији.

Осим ако изричито није другачије уређено:

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

• нeFie одавати ове информације трећој страни, осим запосленима и саветницима сваке
стране којима су такве информације потребне (и подлежу ограниченој употреби и
ограничењима одавања која су бар толико рестриктивна као и она писмено извршавана од
стране запослених и саветника); и

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

Члан 4.

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

Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било ког
носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно достављање
пословне тајне Даваоца треhим 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 омогуfiио Даваоцу
да се успротиви таквом налогу или захтеву;

б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим овлашFiеним
лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да Прималац остане
одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;

в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају његовим
повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за поступање
наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама Примаоца из овог
Уговора;

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

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

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

овлашflена да ода,
• то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришFiења пословне тајне

и/или поверљивих информација власника; или
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• 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 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 коришТiењем

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

овлашћеног заступника Стране која шаље информацију.

Размена података који представ:љају 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 утврђени у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7.

Уколико је примопредаја обављена коришfiењем електронске поште, Прималац је обавезан да
одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље поруку са потврдом да
је порука примљена.

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

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

Члан 8.

Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем, врши се
уз следеFiу напомену: „Информације које се налазе у овом документу представљају пословну
тајну   . Документ или његови делови се не моry копирати, репродуковати или
уступити без претходне сагласности „ "
Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије текста
напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне тајне.

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

За Корисника услуга:
Пословна тајна

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

ХЕ „Бајина Башта"
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или:

Поверљиво

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

ХЕ „Бајина Башта"

За Пружаоца услуга:

Пословна тајна

или:

Поверљиво

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

Члан 9.

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

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

Члан 10.

Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну. Давалац има
право да, у било ком моменту, захтева од Примаоца повраhај 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 ограничавајући
се на електронске медије) које су у поседу Примаоца и/ или у поседу лица којима су исти
предати у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 11.

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

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

Члан 13.

Стране ћe 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 у Београду.

Члан 14.

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

Члан 15.

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

Члан 16.

Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашТiени заступници обе
Стране, а ако га овлашfiени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра
закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су
претходно дефинисане важе трајно.

Члан 17.

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

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

КОРИСНИК УСЛУГА

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

М.П.
Жељко РисимовиFi

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

име и презиме овлашFiеног лица

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна (Правилник о допуни
правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова Сл. гласник РС бр. 41/2019).
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ПРИЛОГ број 4.1

ЗАПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

ПодвОдно снимање број ЈН/2100/0191/2019 - Партија 1- ХЕ "Бајина Башта"

Датум 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА КОРИСНИК УСЛУГА

Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
(назив правног лица) ХЕ Бајина Башта

(Адреса правног лица)
трг Душана ЈерковиТiа 1., 31250 Бајина Башта

Број УгОвора/Датум:  
Број налога за набавку/нарумбенице (н3н):  
Место извршења: 
Објекат: 
Шифра Место трошка: 
Напомена да ли се ради о граТјевинским радовима: ДА нЕ

Напомена да ли се ради о Инвестицији: ДА нЕ

А) дЕт,4љнА спЕциФИкАци3А УСЛУГА:

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

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

Предмет уговора одговара траженим техничким карактеристикама.

Предмет уговора нема видљивих оштеТiења

Укупан број позиција из спецификације: Број улаза:

❑ ДА
❑ нЕ

❑ ДА
❑ нЕ

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

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

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА: КОРиСНИК УСЛУГА:

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

(Потпис) . (Потпис)

НАПОМЕНА:

Овај Записник се дОставља сам0 инфОрмативано, шт0 значи да ПОнуFјачи исти не
дОстављају уз ПОнуду.

Уколико на Записнику нису унети сви елементи, Рачун ћe бити враТiен ка0 непОтпун.

ПОјашњења:

1. налог за набавку - наруџбеница (излазни документ ка Продавцу, издат на основу
vговора) оБАвЕзАн пРилог зАписниКА.

2. Потпис од стране наручиоца на записнику је један и то је потпис Одговорног лица за
npafieњe извршења уговора именованог Решењем.

3. Продавац је дужан да уз фактуру достави и обострано потписани Записник.
4. Обавеза наручиоца је издавање писменог налога за набавку.

Страна 79 од 123



ЈП „Електропривреда Србије" Београд Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0191/2019

7.2 ОБРАСЦИ

ПАРТИЈА 2

ПОДВОДНО СНИМАF6Е - ХЕ 3ВОРНИК
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ОБРАЗАЦ број 1.2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број   од   за отворени поступакјавне набавке
услуга Подводно снимање број Јн/2100/0191/2019 — Партија 2 - ХЕ "Зворник".

1) општи поддци о понvЋАчv

назив понуFјача:

Адреса понуFјача:

Матични број понуђача:

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

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуFјача и назив банке:

Лице овлашfiено за потписивање
уговора

2) понvдv подноси:

А) сАмостдлно

6) сА подизвоЂАчЕм

в) кдо здЈЕдничкv понvдv

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвоfјачу, уколико се понуда
подноси са подизвоТјачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
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3) поддци о подизвоЋдчv

1) Назив подизвоfјача:

Адреса:

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

Проценат укупне вредности набавке
који fie извршити подизвођач:
Део предмета набавке који fie
извршити подизвођач:

2) Назив подизвоi7ача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

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

Напомена:

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

1) Назив члана групе понуFјача:

Адреса:

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

2) Назив члана групе понуТјача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив члана групе понуђача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуFјачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има веFiи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиFјених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) цЕнд и комЕРциЈАлни Услови понvдЕ

ЦЕНА

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ УкУПНА ЦfнА динара без ПДв
Подводно снимање број
Партија 2 - ХЕ "Зворник"

Јн/2100/0191/2019 —

кОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОв кОРИGНИКА УСЛУГА ПОНУДА ПОНУЋАЧА

РОк И нАЧИн ПЛАЋАЊА:
Плаflање се вршити у складу са У складу са тачком
6.15 Конкурсне документације - Упутством
понуђачима како да сачине понуду

Сагласан за захтевом корисника услуга
Дд / НЕ (заокружити)

РОк ПРУЖАЕ6А УСЛУГА:
Рок за пружање услуга је 12 (дванаест) месеци од
01.08.2020. године или до висине износа
планираних средстава за ову јавну набавку.

Сагласан за захтевом корисника услуга
ДАIНЕ (заокружити)

ГАРАНТНИ РОк:

У складу са тачком 6.14 Конкурсне документације

Сагласан за захтевом корисника услуга
ДА/НЕ (заокружити)

МЕСТО ПРУЖАF6А УСЛУГА:
ХЕ „Зворник",

Kparba Петра 1 број 40., 15318 Мали Зворник

Сагласан за захтевом корисника услуга
Дд / НЕ (заокружити)

РОк вАЖЕF6А ПОНУДЕ:
не може бити краfiи од 90 дана од дана отварања

понуда
дана од дана отварања понуда

Понуда понуFјача који не прихвата услове Наручиоца за рок и начин плаfiања, рок извршења,
гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраFiе се неприхватљивом.

Датум

М.П.

напомене:

Понуђач

- ПонуFјач је обавезан да у обрасцу понуде попуни односно заокружи све комерцијалне
услове, у супротном понуда fie бити одбијена као неприхватл5ива.

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуFјача може да овласти једног
понуi7ача из групе понуђача који Fie попунити, потписати и печатом оверити образац понуде
или да образац понуде потпишу и овере сви понуFјачи из групе понуђача (у том смислу овај
образац треба прилагодити веFiем броју потписника
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 — Партија 2- ХЕ "3ворник"

Табела 2.1

ОБРАЗАЦ број 2.2

Редни
број Врста ycnyta ,

,. . :.

Јединица
Мере

Обим
(количина)

Јединwчна 
цена без

Пrqg
дин.

укупна цена
без ПДВ

дин.

Укупан .
износ
ПДВ
дин.

укупна цена`
са ПДВ

дин.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

Преглед и чишfiење воfјица и прагова на
предтурбинским затварачима агрегата на дубини око
15 метара
Опис: улазна граfјевина = 2 norba
Обрачун по агрегату ( време трајања радова = 5 сати по
агрегату)

ком 5

2

Преглед и чишћење воТјица и прагова на сифонским
затварачима на дубини око 8 метара.
Опис: излазна граТјевина = 2 поља.
Обрачун по агрегату (време трајања радова = 5 сати по
агрегату).
Чишћење јаме и решетке сифонске пумпе на дубини око
18 метара; (време трајања радова = 2 сата по сифонској
пумпи)

ком 5

3
Преглед и чишТiење прагова и вођица на ремонтним
затварачима преливних поља на дубини око 7 метара.
Обрачун по ремонтном затварачу преливног поља (време
трајања радова = 4 сата по преливном пољу).

ком 2

4 Чишћење сифонске јаме и решетке сифонске пумпе на
дубини око 18 метара, (максимално 2 сата по сифонској
јами)

ком 5

5.
Снимање улазне решетке темељног испуста помоfiу HD
Камере у боји на дубини до 28 м. (максимално до 2 сата
за улазну решетку).

ком 1
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6.
Други послови под водом према захтеву наручиоца .
Обрачун по сату роњења.трајања радова = 4 сата по
преливном пољу).

Раднича~ 10

7

Припрема за роњење и време проведено у
приправности (време пре роњења , време између 2
роњења када ронилац пешке прелази измеi7Y улазне и
излазне граFјевине и чека да се стекну услови да крене у
чишFiење воFјица низводне грађевине и време након
чишFiења низводних вођица када је ронилац завршио
роњење и није више у ронилачком оделу али је у
приправности на објекту јер се врши провера капацитета
пумпе за дренажу сифона-проверу врши особље
Наручиоца).-максимално 4 сата по агрегату

Радни
час 20

8
Долазак возилом на објекат наручиоца ради
извршења ронилучких услуга (али не мора да
подразумева да Tie се по доласку извршити услуга)

ком 10

1 УКУПНО ПОНУЋЕНА ЦЕНА без ПДВ динара
(збир колоне бр. 6)

11 уКУПАН ИЗНОС ПДВ динара
(збир колоне бр. 7)

111 уКУПНО ПОНУЋЕНА ЦЕНА са ПДВ динара
(ред. бр.l+ред.бр.11)

Датум:
М.П.

ПонуТјач

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

Понуда која је изражена у две валуте или није наведена у којој валути је изражена, сматраfiе се неприхватљивом.

ПонуТlач мора у Обрасцу структУре цена, да достави понуду за сваку vcnvrv. 

У супротном некомплетна понуда биНе одбијена као неодговарајуТiа — неприхватљива. 
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НапОмена:

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуТјач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава понуђач.

Упутств0 за пОпуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 2.1. на следеfiи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за одговарајуfiу услугу;
- у колону б. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за услугу (помножити редове 4 и 5);
- у колону 7. уписати колико укупно износи ПДВ (помножити ред б са одговарајуFiим процентом ПДВ);
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што fie сабрати редове б и 7.

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.
- на место предвиFјено за потпис понуђач оверава и потписује образац структуре цене

ПОнуtlач мОра v Табелама 2.1 и 2.2 Обрасца структуре цена, да дОстави пОнуду за свакv услугу у свим табелама.
У сцпрОтнОм некОмплетна понvда биfiе Одбиiена као не0дговараivhа — неприхватљива. 
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ОБРАЗАЦ број 3.2

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( ,,Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и
68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова
(«Службени гласник РС», бр.86/15) понуFјач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношТiу потврђује да је Понуду
број: , за јавну набавку услуга у отвореном поступку јавне набавке Подводно
снимање број ЈН/2100/0191/2019 — Партија 2- ХЕ "Зворник", Наручиоца Јавног предузећа
„Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, ХЕ
„Зворник", Краља Петра 1 40, 15318 Мали Зворник, по Позиву за подношење понуда
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана  
године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат је да fie сходно члану 1 68.став 1 .тачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС`, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавмој набавци бити ништав.

Датум: Понуђач/члан групе
М.П.

Напомена:

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе
понуТјача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашFiеног лица за заступање
понуђача из групе понуђача

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ број 4.2

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

И ЗЈАВУ

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број:
  за јавну набавку услуга у отвореном поступку јавне набавке Подводно
снимање број ЈН/2100/0191/2019 — Партија 2- ХЕ "Зворник", Наручиоца Јавног предузеflа
„Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, ХЕ
„Зворник", Краља Петра 1 40, 15318 Nlanu Зворник, поштовали обавезе које произилазе из
важеfiих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
Понуде.

Датум: Понуfјач/члан групе
М.П.

Напомена:

Уколико заједничку понуду подноси група понуfјача Изјава се доставља за сваког члана групе
понуfјача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање
понуТјача из групе понуђача.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвоi7ачем, Изјава се доставrља за понуFјача и
сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашFiеног
лица за заступање понуТјача/подизвоТјача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ број 5.2

ИЗЈАВА ПОНУЋАЧА — КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

На оснОву члана 77. став 4. ЗакОна 0 јавним набавкама („Службени гланик РС`, бр.124/12,
1 4/1 5 и 68/15) ПОнуТјач даје следеТiу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАL.ЦИТЕТУ

Под пунОм материјалнОм и кривичном ОдгОвОрнОшFiу изјављујем да располажем0 кадрОвским
капацитетОм захтеваним предметнОм јавном набавкОм Подводно снимање број
ЈН/2100/0191/2019 — Партија 2- ХЕ "Зворник", ОднОсн0 да смо у мОгуfiнОсти да ангажујем0
(п0 Основу раднОг ОднОса или неког другОг Облика ангажОвања ван раднОг ОднОса,
предвиFјенОг чланОвима 197-202 Закона 0 раду) cneдeFia лица кОја fie бити ангажОвана ради
извршења угОвОра:

Редни
број Захтевани кадровски капацитет Име и презиме

Врста и
степен

стручне
спреме

1 РОнилац са важеfi0м категОријОм Р2
(две звездице) или вишом

2 Ронилац са важеFiом категоријОм Р2
(две звездице) или вишом

з РОнилац са важеFi0м категОријОм Р2
(две звездице) или вишом

4

5

Датум:
М.П.

Напомена:

Понуfјач:

УкОлик0 група пОнуFјача поднОси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један
или више чланова групе пОнуђача сваки у свОје име, а у зависнОсти Од тОга на кОји начин
група понуFјача испуњава тражени услОв. Изјава мора бити пОпуњена, потписана Од стране
Овлашfiеног лица за заступање пОнуFјача из групе пОнуђача.

ПриликОм пОднОшења понуде овај образац кОпирати у пОтребнОм броју примерака.
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ОБРАЗАЦ број 6.2

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА - СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 - Партија 2- ХЕ "Зворник"

Референтни Наручилац
односно корисник услуга

Лице за контакт
и број телефона

Број и датум
закључења

уговора

Датум
реализације

уговора

Вредност
извршених
услуга без

ПДВ
Дин

1.

2.

3.

4.

5.

Укупна
вредност

извршених
услуга без

ПДВ
ДИн

Датум:
М.П.

Напомена:

ПонуFјач:

Уколико група понуi7ача подноси заједничку понуду овај образац потписује Носилац посла
испред групе понуFјача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану
170. став 1. тачка З. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је
основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона
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ОБРАЗАЦ брОј 7.2

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

ПОдвОдн0 снимање брОј ЈН/2100/0191/2019 - Партија 2- ХЕ "3вОрник"

Наручилац односно корисник предметних услуга:

(назив и седиште Наручиоца)

Лице за контакт:

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврFјујем да је

(навести назив седиште понуђача)

за наше потребе извршио:

(навести)

у уговореном року, обиму и квалитету и да у гарантном року није било рекламација на исте.

Датум закључења
уговора

Датум реализације
уговора

Вредност уговора без
ПДВ

Вредност извршених
услуга без ПДВ

Датум:
М.П.

НапОмена:

Наручилац /корисник услуга:

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуi7ач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану
170. став 1. тачка З. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је
основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка З) Закона
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ОБРАЗАЦ број 8.2

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 - Партија 2- ХЕ "3ворник"

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС`, бр.124/12,
14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова ("Службени гласник РС" бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Укупни трошкови без ПДВ

ПДВ

Укупни трошкови са ПДВ

динара 

динара ~

динара 

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

Датум: Понуi7ач
М.П.

Напомена:

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

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

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

Уколико група понуfјача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава
Носилац посла. Уколико понуТјач подноси понуду са подизвоFјачем овај образац потписује и
оверава печатом понуfјач.
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ПРИЛОГ број 1.2

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/15, 68/15)
саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе меFјусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019
— Партија 2- ХЕ "Зворник", а који обавезно садржи податке о:

ПОДАТАК О НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЋАЧА

1. Члану групе који Tie бити
носилац посла, односно који fie
поднети понуду и који fie
заступати групу понуђача пред
наручиоцем;

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

3. Друго:

Потпис одговорног лица члана групе понуfјача:

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуТјача:

м.п.
Датум:

Напомена:

У случају подношења Заједничке понуде попунити, потписати, оверити и доставити овај
Образац, а ако не моry сви подаци да стану у овај Образац доставити потписан и оверен
Споразум у складу са Законом о јавним набавкама и овом Конурсном документацијом, а који
обавезно садржи податке из Обрасца (Прилог 1).
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ПРИЛОГ број 2.2

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

ДУЖН И К:  
(назив и седиште Понуђача)

мАтични БРоЈ дУЖнИКА (понуђача): 

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): 

тЕкvт,и РАчvн дvжникА (понуТјача): 

издаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕF6Е ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 — Партија 2- ХЕ "Зворник"

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

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

ОвлашТiујемо Повериоца, да предату меницу број   (уписати серијски
број менице) може попунити у износу 1 0% од вредности понуде без ПДВ, за озбиљност
понуде, у отвореном поступку јавне набавке Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 —
Партија 2- ХЕ "Зворник", са роком важења минимално 30 (тридесест дана) дужим од рока
важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и
продужење рока важења менице и меничног овлашFiења за исти број дана.

Истовремено ОвлашFiујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 10 % од
вредности понуде без ПДВ и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски
у складу са важеFiим прописима .извршити наплату- са свих рачуна Дужника
  (унети одговарајуFiе податке дужника — издаваоца
менице — назив, место и адресу) код банке, а у корист повериоца.

ОвлашFiујемо банке код којих имамо рачуне за наплату — плаfiање изврше на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на
рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у
наплати са рачуна.
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Дужник се одриче права на повлачење овог овлашТiења, на састављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

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

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

 Издавалац менице

Услови меничне обавезе:

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

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

Датум ПонуFјач

М.П.

Прилог:

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

• фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашflених лица за располагање
новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан
издавања менице и меничног овлашFiења

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

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

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.
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ПРИЛОГ број 3.2

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

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖН И к:  
(назив и седиште ПонуFјача)

мАтични БРоЈ дУЖникА (понуfјача): 

пиБ дУЖникА (понуFјача): 

тЕкvЋи РАчvн дvжникА (понуђача): 

издаје дана године

МЕНИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕFbЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 — Партија 2- ХЕ "Зворник"

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

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу за добро
извршења посла, која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски
бр.   (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеfјења
и овлашfiујемо Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Огранак "Дринско —
Лимске ХЕ" Бајина Башта - ХЕ „Зворник", као Повериоца, да предату меницу може попунити
до максималног износа од динара, (словима
 динара), по Уговору за јавну набавку Подводно снимање
број ЈН/2100/0191/2019 — Партија 2- ХЕ "Зворник", број  
од •  (заведен код корисника - Повериоца) и бр. _  од
  (заведен код дужника) као средство финансијског обезбеFјења за добро
извршења посла у вредности од 10% вредности уговора без ПДВ уколико
  (назив дужника), као дужник не изврши уговорене
обавезе у уговореном року или их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница може се поднети на наплату у року доспеflа утврТјеном
Уговором бр. од године (заведен код
корисника-Повериоца) и бр.   од   године (заведен код
дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од рока важења уговора, с тим да
евентуални продужетак рока завршетка пружање услуга има за последицу и продужење рока

Страна 97 од 123



ЈП „Електропривреда Србије" Београд Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0191/2019

важења менице и меничног овлашТiења, за исти број дана за који fie бити продужен и рок
важења уговора.

ОвлашFiујемо Јавно предузеFiе „Електроприведа Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске
ХЕ" Бајина Башта - ХЕ „Зворник", као Повериоца да у складу са горе наведеним условом,
изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и неопозиво,
без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на
терет текуТiег рачуна Дужника бр.   код
  Банке, а у корист текуfiег рачуна Повериоца бр. 160-797-1 З Banka
lntesa.

Меница је важеFiа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до:
промена овлашFiених за заступање правног лица, промена лица овлашћених 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 овлашflеног лица за заступање Дужника
 (унети име и презиме овлашhеног лица).

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

Место и датум издавања ОвлашТiења

Датум: Понуђач:
М.П.

Потпис овлашFiеног лица

Прилог:

• 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење
посла

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

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

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашFiења НБС)
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8.2 МОДЕЛ УГОВОРА

У ГОвОР

за јавнУ набавкУ Услуга у отвореном поступкУ

Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 -

Партија 2 - ХЕ "Зворник"

који су у Бајиној Башти дана закључиле

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. КОРИСНИК УСЛУГА:

Јавно предузеЋе „Електропривреда Србије", Београд, Балканска број13,
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта,
Трг ДУшана ЈерковиЋа број 1, 31250 Бајина Башта,
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
ТекуТiи рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД
које заступа Руководилац за инвестиције, модернизацију и ревитализацију проиэводних
агрегата Огранка Жељко РисимовиFi, дипл. инж. маш.,
на основУ Пуномоfiја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године,
(у даљем тексту: Корисник услуга).

и

2. ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:

 , Ул. бр. _

Матични број: 

ПИБ: 

Текуfiи рачун: , Банка 

кога заступа 

(као лидер у име и за рачун групе понуђача),

(у даљем тексту: Пружалац Услуга)

док су чланови групе/подизвоfјачи:

1)   , Ул. бр. _

Матични број: 

ПИБ: 

ТекуFiи рачун: Банка 

кога заступа 
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2) 

Матични број: 

ПИБ: 

ТекуFiи рачун: Банка 

кога заступа 

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Имајуfiи у виду:

ул. бр. _

УГОВОР О ПРУЖАFbУ УСЛУГА

• да је Корисник услуга Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак
"Дринско - Лимске ХЕ'-" Бајина Башта - ХЕ „Зворник" (у даљем тексту: Корисник услуга) ,
спровео, отворени поступак јавне набавке, сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС` број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон) за јавну
набавку услуга Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 - Партија 2- ХЕ "Зворник";

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

• да Понуда ПонуFјача (у даљем тексту: Пружалац услуга) у отвореном поступку за Подводно
снимање број ЈН/2100/0191/2019 - Партија 2- ХЕ "Зворник", која је заведена код
Корисника услуга под ЈП ЕПС бројем од године,
у потпуности одговара захтеву Корисника услуга из позива за подношење понуда и
Конкурсној документацији;

• да је Корисник услуга, на основу Понуде Пружаоца услуга и Одлуке о додели Уговора,
изабрао Пружаоца услуга за реализацију услуга, јавна набавка број ЈН/2100/0191/2019 -
Партија 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим Уговором о пружању услуга (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуга се обавезује да
за потребе Корисника услуга изврши и пружи услуге: Подводно снимање број
ЈН/2100/0191/2019 - Партија 2- ХЕ "Зворник", (у даљем тексту: услуга) која се састоји од
напред наведених позиција из Обрасца структуре цена.

ЦЕНА

Члан 2.

Цена услуга из члана 1. овог Уговора износи

 RSD без ПДВ

(словима: ) RSD без ПДВ

На цену услуга из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у
складу са прописима Републике Србије.
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У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију услуга.

Цена је фиксна односно не може се мењати за све време извршења услуга.

НАЧИН ПЛАЋАF6А

Члан 3.

Корисник услуга се обавезује да Пружаоцу услуга плати пружене услуге динарском дознаком,
у року до максимално 45 календарских дана од дана пријема рачуна на писарници Огранка
ДЛХЕ за пружене услуге, које Fie оверити одговорна лица Корисника услуга.

Рачун мора бити достављен најкасније до 05. у месецу за услуге пружене у претходном
месецу.

Рачун мора бити достављен на адресу Корисника:

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

ХЕ „Зворник", Краља Петра 1 број 40., 15318 Nlanu Зворник
ПИБ 103920327

са обавезним прилозима - Записник о пруженим услугама (без примедби), са читко написаним
именом и презименом и потписом овлашFiеног лица Корисника услуга.

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних
назива из конкурсне документације и прихваhене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни
који не одговарају наведеним тачним називима, fie се сматрати неисправним.. Уколико, због
коришТiења различитих шифрарника и софтверских решења није мoryFie у самом рачуну
навести горе наведени тачан назив, изабрани понуFјач је обавезан да уз рачун достави прилог
са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне
документације и прихваFiене понуде.

Пружалац услуга дужан је да се приликом испостављања рачуна/привремених ситуација,
обавезно позове на број и предмет јавне набавке и број Уговора (заводни број Корисника
услуга). Рачун/привремена ситуација који не садрже број и предмет јавне набавке и број
Уговора, сматрати Fie се неисправним.

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

Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биflе
реализоване највише до износа средстава, која fie за ту намену бити одобрена у новом
програму пословања ЈП ЕПС за године у којима Tie се плаfiати уговорене обавезе.

У рачуну/привременој ситуацији, за пружене услуге, навести ознаку делатности
прописане Уредбом о класификацији делатности из области граFјевинарства, а према
изменама и допунама Закона о ПДв („Службени гласник РС" бр. 83/15) са применом од
15.10.2015. године.

ИЗВЕШТАЈИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

Члан 4.

Пружалац услуга се обавезује да Кориснику услуга у току реализације овог Уговора, достави
Г  П Р П_PF1 Р' .
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• извештај о пруженим услугама усаглашен са овлашFiеним лицем Корисника услуге заједно
са одговарајуFiим припадајуТiим рачуном

Извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед активности везаних за пружање
услуга, извршених у датом месецу, и документа којима се доказује да су наведене активности
извршене, као и оквирни преглед преосталих активности до краја извршења Услуга, према
Прилозима уз овај Уговор.

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

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

Сви извештаји из овог члана морају бити прихваћени и одобрени од стране овлашFiених
представника за npaFieњe и реализацију Уговора на страни Корисника услуга.

Члан 5.

Коначни извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед свих извршених
активности на пружању Услуга, месечно одобрених извршених уговорних активности и
финални уговорни производ.

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

Пружалац услуга је дужан да поступи по писаним примедбама Корисника услуга у року који у
зависности од обима примедби одреFјује Корисник услуга у тексту примедби, а који не може
бити дужи од 1 (словима: једног) дана.

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

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

Након усвајања Коначног извештаја и предметне пројектне документације на седници
надлежног тела Корисника услуга, Корисник услуга fie извршити исплату Пружаоцу услуга у
року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна, динарском дознаком за
прихваТiени и оверени Коначни извештај, од стране овлашfiеног представника Корисника
услуга.

Члан 6.

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

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

Односно адреса огранка: Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ „ЗвОрник" Краља Петра 1 40, 15318 Nlanu ЗвОрник
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Подизвођач:

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГА

Члан 7.

Корисник услуга се обавезује да Пружаоцу услуга изврши исплату цене услуга из члана 2. у
складу са извршеним активнОстима из Прилога овог Уговора, на начин и у рОковима
утврђеним чланом 3. овог Уговора.

Све исплате по основу овог Уговора биfiе извршене на рачун Пружаоца услуга:

број рачуна: код банке: 

Члан 8.

Корисник услуга је дужан да Пружаоцу услуга токОм целокупног периода реализације
предмета овог Уговора, учини доступним све релевантне податке, документацију и
информације којима располаже, као и пресек стања података, документације и иформација
којима располаже у мОменту закључења овог Уговора, а које су у вези са извршењем овог
Уговора.

Корисник услуга има право да затражи од Пружаоца услуга сва неопхОдна образлОжења
материјала које Пружалац услуга припрема у извршењу Услуга која је предмет овог Уговора,
као и да затражи измене и дОпуне достављених материјала, како би се на задовољавајући
начин остварио циљ овог Уговора.

Члан 9.

Корисник услуга се обавезује да, у складу са утврђеним роковима за извршење уговорених
Обавеза, информише Пружаоца услуга 0 резултатима разматрања материјала и дОкумената
које је Пружалац услуга припреми0 током извршења овог Уговора и оцени прихватљивОсти
анализа, предлога, материјала и других докумената.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА
Члан 10.

Пружалац услуга је дужан да у рОку од 24 (словима: двадесетчетири) часа дана
благОвремен0 затражи од Корисника услуга све потребне информације, разјашњења,
документацију и друге релевантне податке неопходне за извршење овог Уговора.

Уколико Пружалац услуга не поступи у складу са сТавом првим овог члана, сматраТiе се да је
благовремено прибавио све потребне податке за извршење Услуга у целОсти.

Пружалац услуга је дужан да прибави потребне сагласности и потврде за ослобаFјање од
плаfiања такси и пОреза за де0 услуга које су утврFјене, а у складу са прописима Републике
Србије.

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

Пружалац услуга се обавезује да, на захтев Корисника услуга, презентира и стручно
Образложи све анализе, предлоге и решења, акта и друга документа које је припремио у
реализацији Услуга по овом Уговору, пред надлежним органима Корисника услуга, као и о
другим питањима која захтевају усклаFјеност решења.
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Пружалац услуга се обавезује да на захтев Корисника услуга припреми приступачне
инфОрмације, ради упознавања запОслених, представника Огранака и зависнОг привреднbг
друштва Корисника услуга и надлежних институција о резултатима анализа и припремљеним
актима везаним за реализацију предмета Овог УгОвОра.

Члан 11.

УговОрне стране су у обавези да токОм реализације предмета овОг Уговора, једна другој учине
доступним све релевантне пОдатке, дОкументацију и инфОрмације кОјима распОлажу, а кОје су
од значаја за извршење овог УговОра.

УговОрне стране су у обавези да по потреби предузму и друге Обавезе које се пОкажу ка0
нужне од значаја за реализацију предмета Овог УговОра.

РОК ПРУЖАF6А УСЛУГА

Члан 12.

Рок за пружање услуга је 12 (дванаест) месеци од 01.08.2020. године или до висине изнОса
планираних средстава за ову јавну набавку.

Пружалац услуга је дужан да на захтев Корисника услуга, који ћe дОбити писаним путем на
ОдгОварајуFiи е-маил, запОчне пружање услуга у рОку од 48 часОва од сата пријема е-маила и
исте изврши у рОку који fie Наручилац навести у свОм захтеву.

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

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЋЕF6А

Члан 13.

Пружалац услуга је обавезан да Кориснику услуга достави:

1. Бланк0 сопствену меницу за добро извршење посла кОја је неопозива, без права прОтеста
и наплатива на први позив, пОтписана и оверена од стране Овлашћеног лица;

2. Меничн0 писмо — Овлашћење којим пОнуђач oвnawFiyje кОрисника услуга да може
наплатити меницу на износ од 1 0% од вредности угОвОра (без ПДВ-а) са рОкОм важења
минималн0 30 (тридесет) дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални
продужетак рОка важења угОвОра има за последицу и продужење рОка важења менице и
меничнОг ОвлашТiења;

3. Овлашhење којим закОнски заступник овлашfiује лица за пОтписивање менице и меничног
овлашFiења за кОнкретан пОсао, у случају да меницу и менично овлашТiење не потписује
закОнски заступник понуfјача;

4. ФотОкОпију важеfiег КартОна депОнованих пОтписа ОвлашFiених лица за располагање
новчаним средствима пОнуi7ача код пОслОвне банке, Оверену од стране банке на дан
издавања менице и меничнОг овлашFiења;

5. ФотОкОпију ОП обрасца;

6. ДОказ 0 регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фОтОкопија
Захтева за регистрацију менице од стране послОвне банке кОја је извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и ОвлашТiења НБС).

УговОрне стране су сагласне, да КОрисник услуга може, без било какве претходне сагласнОсти
Пружа0цу услуга, поднети на наплату средств0 финансијскОг Обезбеђења у случају да
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Пружалац услуга не изврши у целОсти или неблагОвремен0, делимичн0 или неквалитетно
изврши било коју од уговОрених Услуга.

Достављање средстава финансијског обезбеђења за добро извршење пОсла представља
ОдлОжни услов, так0 да правно дејств0 овог уговора не настаје док се Одложни услов не
испуни.

Уколико се средств0 финансијског обезбеТјења не дОстави у остављенОм рОку, сматраfiе се да
је Продавац одбио да закључи Уговор, осим укОлик0 у наведенОм року у потпунОсти није
испунио свОју уговОрну Обавезу. •

ИЗВРШИОЦИ

Члан 14.

Извршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуга.

Пружалац услуга доставља Кориснику услуга:

• Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца и прецизно
дефинисаним активностима које обављају у пружању услуга, са кОјим је сагласан
КОрисник услуга.

Уколик0 се током извршења Услуга, појави оправдана потреба за заменом једног или више
извршилаца, као и на необразложен захтев Корисника услуга Пружалац услуга је дужан да
извршиоца замени другим извршиоцима са најмање истим стручним квалитетима и
квалификацијама, уз претходну писану сагласност Корисника услуга.

Ак0 Пружалац услуга мора да повуче или замени бил0 кОг извршиоца услуга за време
трајања овог УгОвора, све трошкове кОји настану таквом заменом сноси Пружалац услуга.

Члан 15.

Пружалац услуга и извршиоци који су ангажовани на извршавању активности које су предмет.
овог УгОвора, дужни су да чувају пОверљивост свих података и информација садржаних у
документацији, извештајима, предрачунима, техничким подацима и обавештењима, до којих
доfју у вези са реализацијом овог УгОвОра и да их користе искључиво за Обављање те услуге,
а у складу са УговорОм о чувању пословне тајне и пОверљивих информација 'кОји је Прилог уз
овај УгОвОр.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуга доставио Пружаоцу услуга у
извршавању предмета овог УгОвора, Пружалац услуга не може стављати на располагање
треТiим лицима, без претходне писане сагласности Корисника услуга.

Члан 16.
Пружалац услуга је дужан да колективно осигура свОје запослене (извршиоце) у случају
повреде на раду, прОфесионалних ОбОљења и обОљења у вези са радом.

Пружалац услуга је дужан да пОседује полису Осигурања од Одговорности из делатности за
штете причињене треТiим лицима.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Члан 17.

Пружалац услуга потврђује да је носилац права интелектуалне својине и да Tie предмет овог
УговОра извршавати уз пОштОвање обавеза које произилазе из важеfiих прописа кОји
регулишу права интелектуалне својине у Републици Србији:
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Накнаду за коришfiење права интелектуалне својине, као и одговорност за евентуалну
повреду заштиfiених права интелектуалне својине треFiих лица, сноси у целости Пружалац
услуга.

Корисник услуга има право трајнОг и неограниченог коришFiења свих услуга које су предмет
овог Уговора, без предметних, просторних и временских ограничења, као и без икакве
посебне накнаде.

На све што није предвиFјено овим Уговором, а тиче се предмета Уговора, примењиваће се
одредбе закона о ауторским и сродним правима ("Сл. гласник РС', бр. 104/2009, 99/2011 и
119/2012) и 300.
ЗАКlbУЧИВАF6Е И СТУПАF6Е НА СНАГУ

Члан 18.

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

Овај Уговор ступа на снагу када Пружалац услуга, у складу са роковима из овог Уговора,
достави средства финансијског обезбеFјења.

Члан 19.

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

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

Рок важења угОвОра је до 31 .05.2021 .године.

Члан 20.

Овај Уговор и његови Прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије.

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

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕF6Е УГОВОРА

Члан 21.

ОвлашFiени представници за npafieњe реализације услуга из члана 1. овог Уговора су:

за Корисника услуга:

• Саша ЋуриFi, за извршење уговора;
• Бранка Виторовиfi, за реализације Уговора.

За Пружаоца услуга овлашFiени представник је:

•

(попуњава Пружалац услуга)
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Овлашћења и дужности овлашFiених представника за праћење реализације овог Уговора су
да:

• примају извештаје и изјашњавају се повОдОм истих (сагласност однОсно примедбе на
извештај);

• исти дОставе другОј Уговорној страни и да прате поступање п0 примедбама;
• да сачине, потпишу и верификују Записник о квалитативнОм пријему услуга (без

примедби);
• благовремено приме Коначан извештај о извршеној услузи и изјасне се повОдом истог у

писменој форми;
• извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, п0 потреби.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 22.

Квантитативни и квалитативни пријем услуга врши се приликом пружања услуга у присуству
овлашflених представника за npafieњe Уговора, на паритету франко пословни објекти
Корисника услуга у ХЕ „3ворник".

У случају да се приликом пријема услуга утврди да стварно стање не одговара обиму и
квалитету, КОрисник услуга је дужан да рекламацију записнички кОнстатује и исту Одмах
достави Пружаоцу услуга у рОку од 2 (словима: два) дана.

Пружалац услуга се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуга
приликом квантитативнОг и квалитативног пријема отклони у року од 3(словима: три) дана од
мОмента пријема рекламације о свом трошку.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВf6Е НА РАДУ

Члан 23.

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

Пружалац услуга, одговоран је за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду,
које је, полазеfiи од специфичнОсти пОслова које су предмет овог Уговора, технологије рада и
стеченог искуства, неопходн0 спровести како би се заштитили запослени код Пружаоца
услуга, ка0 и друга лица која Пружаоца услуга ангажује приликом пружање услуга и/или
пружања услуга и имовина.

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

Члан 24.

Права и обавезе УгОвОрних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су
у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, кОји је саставни део овог уговора.

Члан 25.

Пружалац услуга, дужан је да колективно осиryра своје запослене у случају повреде на раду,
професионалних обОљења и ОбОљења у вези са радом.
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Члан 26.

Пружалац услуга дужан је да Кориснику услуга надокнади штету која је настала због
непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Пружаоца
услуга, односно његових запослених, као и других лица која је ангажовао Пружалац услуга
ради обављања послова који су предмет овог Уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала
услед смрти или повреде запосленог код Корисника услуга, штета настала на имовини
Корисника услуга, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Корисник услуга ради
отклањања последица настале штете.

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

Члан 27.

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

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

Пружалац услуга је посебно обавезан:

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

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

3. Да пре почетка пружање услуга Кориснику услуга достави стручни налаз да су опрема и
оруђа за рад исправна, што се потврђује стручним налазом од овлашflених куflа;

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

5. Пружалац услуга је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту
уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало
лице одреFјено, у складу са прописима, од стране Корисника услуга да спроводи контролу
примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у
вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Члан 28.

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

Члан 29.

Гарантни рОк за предмет набавке из Табеле бр. 1.2 Обрасца бр. 2.2 (Образац структуре цена)
не може бити краfiи од 48 часова од тренутка извршења услуга, изузев ставке 5 из наведене
табеле, за њу се гарантни рок не односи.

За све уочене недостатке — скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и
квантитативног пријема услуга веТi су се испољиле токОм употребе у гарантном року, Корисник
услуга fie рекламацију о недостацима доставити Пружаоцу услуга одмах а најкасније у року од
3 (словима: три) дана по утврђивању недостатка.

Пружалац услуга се обавезује да најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема
рекламације отклони утврТјене недостатке о свом трошку.

Пружалац услуга је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току
трајања гарантног рока.

ВИША СИЛА

Члан 30.

Под дејством више силе сматра се случај који Ocno6aFja од одговОрности за извршавање свих
или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење
уговорних обавеза, за Ону уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе
уговорне стране када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а извршење
обавеза које је онемОryFiено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних Услуга онемоryТiено услед дејства више силе
је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам)
часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну
о настанку више силе и њеном процењеном или очекиванОм трајању, уз достављање доказа о
постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трОшкове и ниједан трошак,
или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у
вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна
страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (слОвима:тридесет) календарских дана,
уговорне стране Fie се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора —
одлагању испуњења и 0 томе fie закључити анекс овог Уговора, или he се догОворити о
раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу — ниједна од
УгОвОрних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

У случају из претхОдног става овог члана Уговора Корисник услуга fie поступати у складу са
чланом 115. Закона.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 31.
Пружалац услуга је у складу са 300 одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуга
неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих
овим Уговором.

Уколик0 Корисник услуга претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуга и
уколико се Уговорне стране сагласе око оснОва и висине претрпљене штете, Пружалац услуга
је сагласан да Кориснику услуга исту накнади, тако што Корисник услуга има право на наплату
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накнаде штете без пОсебнОг Обавештења Пружа0ца услуга уз издавање ОдгОварајуflег
обрачуна са рОкОм nnaFiaњa од 15 (слОвима: петнаест) дана од датума издавања истОг.

Ниједна УгОвОрна страна неТiе бити ОдгОвОрна за бил0 какве пОсредне штете и/или за измаклу
кОрист у биЛ0 кОм виду, кОје би биле изван Оквира непОсредних Обичних штета, а кОје би мОгле
да пр0истекну из или у вези са овим УгОвОрОм, изузев укОлик0 је у питању груба непажња или
поступање изван прОфесионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружа0ца услуга.

Наведена Ограничавања/искључивања ОдгОвОрнОсти се не ОднОсе на одговорност било кОје
УгОвОрне стране када се ради о кршењу Обавеэа у вези са чувањем пОслОвних тајни, ка0 и у
вези са пОштОвањем права интелектуалне свОјине из члана 18. овог Уговора.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 32.

У случају да Пружалац услуга, свОјОм кривицОм, не изврши / не пружи 0 рОку угОвОрене
Услуга, Пружалац услуга је дужан да плати Кориснику услуга уговорне пенале, у изнОсу од
0,2°/о од цене из члана 2. став 1. овог Уговора за сваки започети дан кашњења, у максималном
износу од 1 0% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора без пОреза на дОдату вредност.

ПлаFiање пенала у складу са претхОдним ставОм доспева у року од 10 (слОвима: десет) дана
од дана издавања рачуна од стране КОрисника услуга за угОвОрне пенале.

Уколик0 КОрисник услуга услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету кОја је већа од
износа тих пенала, има прав0 на накнаду разлике измеFју претрпљене штете у целОсти и
исплаFiених пенала.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 33.

Свака УгОвОрна стране мОже једнОстран0 раскинути овај УгОвОр пре истека рОка, у случају
непридржавања друге УгОвОрне стране, одредби овог Уговора, не0тпОчињања или
неквалитетнОг извршења Услуга кОја је предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве 0
једнОстраном раскиду Уговора другОј УгОвОрнОј страни и уз поштОвање отказнОг рОка од 15
(слОвима: петнаест) дана од дана дОстављања писане изјаве.

КОрисник услуга мОже једнОстран0 раскинути овај УгОвор пре истека рОка услед престанка
пОтребе за ангажОвањем Пружа0ца услуга, дОстављањем писане изјаве 0 једностранОм
раскиду Уговора Пружа0цу услуга и уз поштовање ОтказнОг рОка од 15 (словима: петнаест)
дана од дана достављања писане изјаве.

УкОлик0 бил0 кОја од УгОворних страна откаже овај Уговор без ОправданОг, Односно
објективног и доказаног разлОга, друга Уговорна страна има прав0 да на име неоправданОг
Отказа наплати угОвОрну казну из члана 27. овог Уговора, у висини од 10% од укупне
вреднОсти Уговора, у свему у складу са 300, ОдгОвОрнОст за штету због неиспуњења,
делимичнОг испуњења или задОцњења у испуњењу Обавеза преузетих овим Уговором.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

Ниједна УгОвОрна страна нема право да неку од свОјих права и Обавеза из овог Уговора
уступи, прОда нити залОжи треfiем лицу без претхОдне писане сагласнОсти друге УгОворене
стране.
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Члан 35.

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

Члан 36.

Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у
члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог
Уговора.

Члан 37.

Све неспоразуме који могу настати из овог Уговора, Уговорне стране Fie настојати да реше
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 Београду.

Члан 38.

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

Члан 39.

Саставни део овог Уговора чине и прилози:

1. Понуда;
2. Конкурсна документација објављена на Порталу ЈН под шифром 
З. Структура цене из Понуде;
4. Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација;
5. Прилог о безбедности и здрављу на раду;
б. Споразум о заједничком извршењу услуга (ако је заједничка понуда)

Члан 40.

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

КОРИСНИК УСЛУГА ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

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

Напомена:

М.П.
Жељко Рисимовиfi Име и презиме

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

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

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. КОРИСНИК УСЛУГА:

Јавно предузеflе „Електропривреда Србије", Београд, Балканска број13,
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта,
Трг Душана ЈерковиFiа број 1, 31250 Бајина Башта,
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
Текуhи рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД
које заступа Руководилац за инвестиције, модернизацију и ревитализацију проиэводних
агрегата Огранка Жељко РисимовиFi, дипл. инж. маш.,
на основу Пуномоfiја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године,
(у даљем тексту: Корисник услуга)

и

2. ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:

 , Ул. 

Матични број: 

ПИБ: 

ТекуFiи рачун: , Банка 

кога заступа 

(као лидер у име и за рачун групе понуђача),

(у даљем тексту: Пружалац услуга)

док су чланови групе/подизвоi7ачи:

1)   , Ул. бр.

бр.

2)

Матични број: 

ПИБ: 

ТекуFiи рачун: Банка 

кога заступа 

 , Ул.  

Матични број: 

ПИБ: 

Текуfiи рачун: Банка 

кога заступа ,  

бр.

У даљем тексту за потребе овог Уговора заједно названи : Уговорне стране,
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Стране сагласно констатују да су посебно посвеfiене реализацији циљева безбедности и
здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора за
Подводно снимање број ЈН/2100/0191/2019 — Партија 2- ХЕ "Зворник", као и свих других
лица на чије здравље и безбедност могу да утичу радови који су предмет Уговора.

Стране су сагласне:

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

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

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

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

2. Пружалац услуга, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току
припрема за пружање услуга који су предмет Уговора, у току трајања уговорних обавеза,
као и приликом отклањања недостатака у гарантном року; поступају у свему у складу са
Законом као и осталим прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и
интерним актима Корисника услуга.

З. Пружалац услуга, дужан је да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене
мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина,
средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагоТјени и
обезбеFјени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица
која ангажује за пружање услуга који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника
или учесника у cao6pafiajy.

4. Пружалац услуга, дужан је да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом
пружање услуга које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о Б3Р
(подизвођаче, кооперанте, повезана лица).

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

1.1 забрањено је избегавање примене и/или ометање спровоFјења мера БЗР;
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1.2 обавезно је поштовање правила коришFiења средстава и опреме за личну заштиту на
раду;

1.3 процедуре Корисника услуга за спровођење система контроле приступа и дозвола за
рад увек морају да буду испоштоване;

1.4 процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају
да буду испоштоване;

1.5 најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама
Корисника услуга, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

1.6 забрањено је уношење оружја унутар локација Корисника услуга, као и неовлашћено
фотографисање;

1.7 обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у cao6paFiajy.

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

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

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

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

Уколико Корисник услуга утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или
извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима,
уношење истих средстава за рад на локацију Корисника услуга неће бити дозвољено.

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

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

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

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

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

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

Пружалац услуга, дужан је да лицу одреFјеном од стране Корисника услуга омогуFiи
перманентно могуfiност за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан
и здрав рад.

Корисник услуга има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље
запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи
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заустављање даљег пружања услуга, док се не отклоне уочени недостаци .и о томе одмах
обавести Пружаоца услуга као и надлежну инспекцијску службу.

Пружалац услуга се обавезује да поступи по налогу Корисника услуга из става 3. ове
тачке.

11. Стране су дужне да у случају да у току реализације Уговора деле радни простор, сарађују
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 повреi7ивања, односно оштеflења здравља запослених, као и да
промптно обавештавају једна другу 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 Корисника
услуга одређује се лице за координацију спровоFјења заједничких мера којима се
обезбеFјује безбедност и здравље свих запослених.

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

13. Пружалац услуга, дужан је да Кориснику услуга достави копију Извештаја о повреди на
раду који је издао за сваког свог запосленог и других лица која ангажује приликом
пружања услуга које су предмет Уговора а који се повредио приликом пружања услуга који
су предмет Уговора и то у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од сачињавања
Извештаја о повреди на раду.

14. Овај Прилог о БЗР је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих су по 3 (три)
примерка за Корисника услуга и 3 (три) примерка за Пружаоца услуга.

КОРИСНИК УСЛУГА ПРУЖАЛАI.Ц УСЛУГА

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

М.П.
Жељко РисимовиFi Име и презиме

Напомена:

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

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна (Правилник о допуни
правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова Сл. гласник РС бр. 41/2019).
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УГОВОР
О ЧУВАF6У ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ И ПОВЕРЈ6ИВИХ ИНФОРМАЦИЈА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. КОРИСНИК УСЛУГА:

Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије", Београд, Балканска број13,
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта,
Трг ДУшана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта,
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
Текуfiи рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД
које заступа Руководилац за инвестиције, модернизацију и ревитализацију проиэводних
агрегата Огранка Жељко РисимовиFi, дипл. инж. маш.,
на основу ПуномоFiја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године,
(у даљем тексту: Корисник услуга)

и

2. ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:

 , Ул. 

Матични број: 

ПИБ: 

Текуhи рачун:  , Банка 

кога заступа 

(као лидер у име и за рачун групе понуFјача),

(у даљем тексту: Пружалац услуга)

док су чланови групе/подизвоТјачи:

1)   , Ул. бр.

бр.

2)

Матични број: 

ПИБ: 

Текуfiи рачун: Банка 

кога заступа 

Матични број: 

ПИБ: 

Текуfiи рачун: Банка 

кога заступа 

заједнички назив Стране.
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Члан 1.

Стране су се договориле да у вези са јавном набавком услуга Подводно снимање број
ЈН12100/0191/2019 - Партија 2- ХЕ "Зворник", (у даљем тексту: Услуга), омогуТiе приступ и
размену података који чине пословну тајну, као и података о личности, те да штите њихову
поверљивост на начин и под условима утврђеним овим Уговором, законом и интерним актима
страна.

Овај Уговор представља прилог основном Уговору број 
  године.

Члан 2.

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

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

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

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

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

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

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

Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на
облик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и
сл.), по чијем налогу, 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 обзира на друго својство информације;

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

Члан 3.

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације,
истраживања, технике, процеси, програме, графиконе, изворне документе, софтвере,
производне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све информације
писмено означене као „пословна тајна" или „поверљиво", информације која, под било којим
околностима, моry да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, услове и
околности свих преговора и сваког уговора између Корисника и Пружаоца услуга.
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Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од
суштинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква информација
доспела до треflе стране.

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

Осим ако изричито није другачије уреFјено:

• ниједна страна нeFie 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

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

Члан 4.

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

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

Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:

а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне Даваоца
надлежним органима власти, у складу са важеflим налогом или захтевом сваког суда,
управне агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под условом да
страна која одаје Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би омогуFiио Даваоцу
да се успротиви таквом налогу 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 треће стране која је
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• то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришfiења пословне тајне
и/или поверљивих информација власника; или

• је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца.

Члан 5.

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

Члан б.
Свака од Страна је обавезна да одреди:

• име и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту: Задужено
лице),

• поштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци размењују у
папирном облику

• е-маил адресу за размену електронских докумената, кад се подаци достављају
коришfiењем интернет-а

• и да о томе обавести другу Страну, писаним документом који је потписан од стране
овлашflеног заступника Стране која шаље информацију.

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

Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у
случају судског спора измеFју Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом поштом са
повратницом или дирекrном 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, рачунајуТiи у овај рок и дан када је порука
послата, обавезна је да обустави даље слање података, и да покрене поступак за откривање
разлога кашњења у достављању информације да је порука са приложеном пословном тајном
примљена.

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

Члан 8.

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

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

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

Пословна тајна
Јавно предузеће „ЕлектрОпривреда Србије" Београд,

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

или:

ПОверљиво

Јавн0 предузеFiе „Електропривреда Србије" Београд;
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта

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

За Пружа0ца услуга:

ПОслОвна тајна

или:

Поверљиво

УкОлик0 се ради о усменом достављању информација, информације Fie се сматрати
пословном тајном Даваоца укОлик0 је то назначено приликом усменог достављања и уколико
је о томе у року од 3 (три) радна дана од дана усменог дОстављања, Прима0цу дОстављена
напОмена у писаној форми (у штампанОј фОрми или електронским путем).

Члан 9.

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

Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пОсловну тајну у
смислу овог Уговора, а којима је Прималац има0 приступ или је до њих дОша0 случајно тОком
реализације ПОсловних активнОсти из члана 1. овог Уговора.

Члан 10.

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

Најкасније у року од тридесет (30) дана од дана пријема таквОг захтева, Прималац је у
обавези да врати све примљене Носаче информација који садрже пОсловну тајну Даваоца и
уништити све кОпије и репрОдукције тих података (у било ком облику, укључујуFiи, али не
ОграничавајуFiи се на електронске медије) кОје су у поседу Примаоца и/ или у пОседу лица
кОјима су исти предати у складу са Одредбама овог Уговора.

Члан 11.

Уколик0 у току трајања обавеза из овог Уговора, дође до статусних прОмена код уговорних
Страна, права и Обавезе прелазе на одговарајуFiег правног следбеника (следбенике). У
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случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања ликвидационог
поступка обезбеди noвpafiaj Даваоцу Свих оригинала и уништавање свик примерака и облика
копија примљених Носача информација.

Члан 12.

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

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

Члан 13.

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

Члан 14.

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

Члан 15.

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

Члан 16.

Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашfiени заступници обе
Стране, а ако га овлашfiени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра
закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су
претходно дефинисане важе трајно.

Члан 17.

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

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

КОРИСНИК УСЛУГА ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

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

М.П.  
Жељко Рисимовиfi име и презиме овлашfiеног лица

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна (Правилник о допуни
правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова Сл. гласник РС бр. 41/2019).
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ПРИЛОГ број 4.2

ЗАПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Подводно снимање број Јн/2100/0191/2019 - Партија 2- ХЕ "Зворник"

Датум 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА КОРИСНИК УСЛУГА

Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
(назив правног лица) ХЕ „Зворник"

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

Број Уговора/Датум:  
Број налога за набавку/наруџбенице (н3н):  
Место извршења: 
Објекат: 
Шифра Место трошка: 
напомена да ли се ради о граFјевинским радовима: ДА нЕ
напомена да ли се ради о Инвестицији: ДА нЕ

А) дЕт,4Г6нА спЕциФикАциЈА УСЛУГА:

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

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

Предмет уговора одговара траженим техничким карактеристикама.

Предмет уговора нема видљивих оштеFiења

Укупан број позиција из спецификације: Број улаза:

❑ ДА
❑ нЕ

❑ ДА
❑ нЕ

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

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

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА: КОРИСНИК УСЛУГА:

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

(Потпис) (Потпис)

НАПОМЕНА:

Овај Записник се дОставља сам0 инфОрмативан0, шт0 значи да ПОнуFјачи исти не
дОстављају уз ПОнуду.

УкОлик0 на Записнику нису унети сви елементи, Рачун Tie бити враFiен као непОтпун.

ПОјашњења:

1. налог за набавку - наруџбеница (излазни документ ка Продавцу, издат на основу
vговора) оБАвЕзАн пРилог зАписниКА.

2. Потпис од стране наручиоца на Записнику је један и то је потпис Одговорног лица за
праfiење извршења уговора именованог Решењем.

3. Продавац је дужан да уз фактуру достави и обострано потписани записник.
4. Обавеза наручиоца је издавање писменог налога за набавку.
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