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Конкурсна документација ЈН/2100/0383/2019
На основу члана 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и
68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС" бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6.05.6-Е.02.01.-
559610/2-2019 од 14.10.2019. године и Решења о обраэовању комисије за јавну набавку број
6.05.6-Е.02.01.-559610/3-2019 од 14.10.2019. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за подношење понуда у Отвореном поступку јавне набавке

РАДОВА број ЈН/2100/0383/2019
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пшти поддци о ЈАвноЈ нАБАвци ~

Назив и адреса
Наручиоца

Јавно предузеЋе „Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 13, 11000 Београд

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

ХЕ "Бајина Башта"

Интернет страница
Наручиоца www.eps.rs

Врста поступка Отворени поступак јавне набавке .

Предмет јавне набавке
Набавка РАДОВА:

"Отклањање последица клизишта на обали језера
Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2"

РХЕ

Обликовање јавне
набавке Јавна набавка није обликована по партијама'.

Циљ поступка Закључење Уговора о јавној набавци

Контакт
• Жељко Рисимовиfi, дипл.маш.инж.
• Жарко Николиfi, дипл.граFј.инж.

!
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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: "Отклањање последица клизишта на обали језера РХЕ
Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2"

➢ Назив из општег речника набавке: Грађевински радови

➢ Ознака из општег речника набавке: 45000000

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3.
Конкурсне документације).
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ЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

3.1. I Врста и количина радова ~1
1 1
1 ~

i I

Врста и опис предметних радова су детаљно наведени у Обрасцу број 2. ове Конкурсне
док ментације - Образац структуре цене.

~Нак~
тер '
пос
Са
Ура
пре

в

i
~

н реактивирања клизишта „Доњи МандиFiи" у Заовинама дошло је до деградација
_на на коме постоји сеоско гробље. Сходно томе, потребно је извршити есхумацију
ојеfiих гробних места и посмртних остатака и сместити у припремљене сандуке.
оањивање посмртних остатака обавити у претходно припремљене раке. Потребно је
ити једноделне или дводелне или троделне бетонске опсеге и вратити nocrojefie
ходно скинуте споменике.

3.2. ' Квалитет опис радова и начин спровоfјења контроле и обезбеТјивања
гар: нције квалитета

~
ИзваFјач радова се обавезује да води граi7евински дневник и граfјевинску књиry.
Нар чилац fie именовати Надзорни орган. i

i
Извvfјач радова је дужан да преко Надзорног органа обавести Наручиоца о эавршетку
уго='•рених радова, у виду захтева за примопредају изведених радова који уписује, а,
Hai орни орган потврђује у Грађевинском дневнику. i
Пр опредају изведених радова врши Надзорни орган. Надзорни орган је дужан да без
одл-гања, а најкасније у року од 24 сата, по пријему обавештења изврши преглед изведених
радФва и уколико констатује да су радови изведени у свему према овом Уговору, присryпа
при~ опредаји изведених радова, о чему сачињава Записник о примопредаји изведених
рад•ва и коначном обрачуну, који потписује.
Изв®Тјач радова је дужан да своје активности прилагоди договору са Наручиоцем за
пла~ иране радове, без права надокнаде за евентуално посебно повеflање трошкова за
пре~овремени рад.
Извеђач радова је дужан да одмах, а најкасније у року који Надзорни орган.
Зап1сником, отклони све евентуалне констатоване недостатке и примедбе.
Кад: ИзвоFјач радова отклони све евентуалне примедбе и недостатке у датим роковима,
На ј орни орган fie извршити поново пријем изведених радова и то констатовати; новим
Зап сником. Тек тада се сматра да је пријем изведених радова извршен успешно и да су
изв- • ени радови примљени од стране Наручиоца односно да је извођење радова према
конк•етној појединачној наруџбеници — налоry за рад завршено. ;

1i

bдреди
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3.3. Период извоТјења радова

ИзвоFјач радова мора бити спреман да може са извоFјењем предметних радова започети
одмах након обостраног потписивања Уговора и увоfјења Извоfјача радова у посао од стране
Наручиоца, а тачан почетак извоfјења радова Fie одредити Наручилац, када се створе
услови, и о томе благовремено обавестити Извоi7ача радова односно позвати га да приступи
извоfјењу радова.
Извоi7ач радова је обавезан да радове изврши у року од 30 (тридесет) календарских дана
од дана почетка извоТјења предметних радова, а радови морају бити завршене најкасније до
31.12.2020. године.

3.4. Опис радова

Опис радова планиран јавном набавком број ЈН/2100/0383/2019 "Отклањање последица
клизишта на обали језера РХЕ Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2" је измештање
постојеfiег сеоског гробља у селу Доњи МандиFiи.
За квалитетно извођење радова: "Отклањање последица клизишта на обали језера РХЕ
Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2", потребно је да Понуi7ач располаже минималним
кадровским капацитетом који се наводи у наставку:
Понуi7ач 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 10 лица, од којих је 1 Uедан) дипломирани
грађевински инжењер са важеFiом личном лиценцом одговорног извођача радова (лиценца
број 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415) који fle решењем бити именован за
одговорног извоFјача радова;

Наведени радници морају свакодневно бити на располагању за извоFјење предметних
радова.
Приликом прављења организације на извоt7ењу радова и пре давања понуде калкулисати
са коришFiењем неопходне механизације и потребних материјала по прописима и захтевима
Наручиоца. Све трошкове по овом основу укалкулисати у јединичне цене у понуди јер се
исте нefie посебно плаfiати. Такође, Извоfјач радова је дужан да се придржава свих мера
заштите и безбедности на раду према претходно ураfјеном елаборату о уређењу
градилишта и ти трошкови се неfiе посебно плаFiати.
У случају да се Извоi7ач радова не одазове и не изведе радове у року наведеном у уговору,
Наручилац има право на наплату уговорне казне и менице за добро извршење посла, као и
право на раскид уговора.

3.5. Обилазак локације

Пре састављања понуде, пожељно је да Понуfјач обиђе терен, да би се, детаљније,
упознао са местом извоfјења предметних радова и осталим елементима за
формирање реалних јединичних цена.
Наручилац ne, свима који изврше обилазак, издати Потврду о извршеном теренском
обиласку места на коме fle се изводити радови, Прилог број 2, који fle потписати лице
Наручиоца које буде присуствовало обиласку, као доказ да је Понуfјач упознат са
предметним радовима на лицу места, коју Понуfјач доставља уз Понуду.
Преглед се мора извршити са наведеним чланом комисије за техничка питања или
другим лицем које он овласти.
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КО ЧИНЕ РАДОВА

Кол чине радова из Обрасца структуре цене - Предмера и предрачуна радова су, због
спе Гифичности предметних радова, дате оквирно тако да их Наручилац може, по
пот • еби, кориговати у току извођења радова или од неких одступити, сходно стварно
иск аним потребама у току извоТјења радова на терену.

УКУ НА ЦЕНА У ПОНУДИ, 3AKlbY4EFbE УГОВОРА И ПЛАЋАFbЕ

Уку 'на цена у понуди служи, искључиво, за вредновање понуда.
Уго = орену цену Ће, након анализе Понуда, формирати Наручилац. ;
Пла ања Ће се вршити по стварно извршеним радовима у складу са понуђеним
усв 'јеним јединичним ценама из Уговора. ~
На мена:
Уку но изведене количине радова, по уговореним јединичним ценама, ни у ком
слу ају не могу бити - финансијски eene од уговорене вредности:

3.6. Место извођења радова ~
1

Месііо извоFјења радова за ЈН/2100/0383/2019 "Отклањање последица клизишта на
обаи језера РХЕ Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2" је село ,,Доњи Мандиfiи" у
3ао инама.
3.7. Гарантни рок

Гар~ тни рок за предмет набавке не може бити краflи од 24 (двадесетчетири) месеца и
почи -е да тече од дана састављања Записника о примопредаји изведених радова
потп' саног од стране надзорног органа и овлашflених представника Уговорних страна.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 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 И3 ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

1,

Услов:
да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајуhи регистар;
! оказ:
- за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда
- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајуfiег регистра
Напомена:

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

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

2

Услов•
да понуfјач и његов законски заступник није осуFјиван 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 роfјења или према месту пребивалишта.
2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела организованог криминала — Уверење посебног
одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврfјује да
понуТјач (правно лице) није осуfјиван за неко од кривичних дела као члан организоване
кримималне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено
је обавештењеhttр://www.bg.vi.sud.rs/1t/articles/о-visem-sudu/obavestenie-ke-га-pravna-
1ica.html
З) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела против привреде, против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре — Уверење Основног
суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште
домаfiег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којом се потврfјује да понуfјач (правно лице) није осуfјиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежмости 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 понуТјач (правно лице) није осуfјиван за
кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.
- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова — захтев за издавање овог
уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.
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• 1-lапомена:
■ У случају да понуду подноси правно лице потребноје доставити овај доказ

правно лице и за законског заступника
■ У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе досinавити

за сваког од њих
■ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког

члана групе понуђача
■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвоFјачем, ове доказе доставити

сваког подизвођача
ви докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

~слов:

~
и за

~

и за

і a је понуРјач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
рописима Републике Србије или стране државе када има седиште .на њеној територији

~ оказ:
за правно лице, предузетнике и физичка.лица:
.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
Іоприносе и
'.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине)
рема месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према
ребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалјих
рихода ',

јавних

3. апомена:
■ Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се

; докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других
локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду
управе јавних прихода приложи и потврде mux ocmanux локалних
органа/организација/установа

локалне

■ Уколико је понуђач у поступку приватизације, умеето горе наведена два
потребно је достаеити уеерење Агенције за приватизацију да е на

доказа,
'л, ази 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 подизвођачем, ове доказе доставити

подизвођача (акоје више подизвођача доставити за сваког од њих)
и за

•• ви докази не моry бити старији од два месеца пре отварања понуда: i
,слов:
Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важеfiих прописа о заштити
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

на раду,
забрану

! оказ:
llотписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац број;
Напомена:

4.) ,

4. '
' ■ Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање

г и оверена печатом.
понуђа,ча

■ Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког
члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стран i овлашћеног
заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

лица за

' ■ У случају ~ да понуfјач подноси понуду са подизвоFјачем, Изјава се доставља за
понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од
стране овлашfiеног лица за заступање понуfјача/подизвођача и оверена печатом,
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5.

Услов:
да Понуfјач има важеfiу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, тј. за обављање комуналних делатности на територији општине
Бајина Башта и то управљање гробљима и објектима која се налазе у склопу гробља и
сахрањивања
Докази:
Baжefia дозвола надлежног органа за обављање делатности која је' предмет јавне набавке,
издата од стране надлежног органа, тј. копија Потврде или Решење или Одлуке или други
документ из кога се јасно и недвосмислено види да је Понуfјач лице или организација
регистрован и за обављање комуналне делатности која је предмет јавне набавке, тј.
управљањем гробrbима и објектима која се налазе у склопу гробља и сахрањивања
на територији општине Бајина Башта.

ред,
бр

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

6.

Кадровски капацитет ПонуТјача:
Услов:
Понуfјач 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 10 извршилаца, од којих је 1 (један)
дипломирани граТјевински инжењер са важеfiом личном лиценцом одговорног извоFјача
радова (лиценца број 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415) који fie решењем бити
именован за одговорног извоfјача радова.
! окази:

1. Изјава понуfјача о довољном кадровском капацитету - попуњен, потписан и оверен
Образац број 5 из ове Конкурсне докуменације;

2. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осиryрање издате од надлежног
Фонда ПИО (образац М(или МЗА), којом се потврfјује да су запослени радници,

• наведени у Обрасцу број 5, запослени код понуђача ̀= за лица у радном односу
код Понуђача;

З. Фотокопија важеflег уговора о ангажовању - за лица ангажована ван радног
односа;

4. За дипломираног граТјевинског инжењера, поред остале документације, доставити
важеfiу лиценцу одговорног извођача радова и потврду Инжењерске коморе о
важењу исте.

7.

Технички капацитет

Услов:
да Понуfјач располаже неопходним техничким капацитетом — да поседује или да може
узети под закуп следеfiу техничку опрему: .
1. Камион —1 комада;
2. Комбинирка — 2 комада;
З. Багер —1 комад.

~ окази:

1. Попуњена, потписана и оверена изјава понуfјача о довољном техничком капацитету —
Образац број 6

2. Уколико је техничка опрема у власништву Понуђача доставити оверену и потписану
пописну листу на дан 31.12.2018. године са маркираном захтеваном техничком
опремом, очитану cao6paFiajнy дозволу и полису осиryрања;
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3.

4.

НАПОМЕНА: Очитану саобраfiајну дозволу и полису осигурања доставити за
опрему под редним бројем „1" и ,,2" .

Уколико је техничка опрема купљена од 01.01.2019. године, Понуђач је у обавези да
достави фотокопију рачуна и отпремнице, очитану саобраfiајну дозволу и полису
осигурања;
Ако се техничка опрема изнајмљује доставити оверену и потписану пописну лисry на
дан 31.12.2018. године са маркираном захтеваном техничком опремом од фирме од
које се изнајмљује, очитану саобраfiајну дозволу и полису осигурања и доказ ' Потврду
да fie ПонуFјач Уговором о закупу моFiи да располаже захтеваном опремом у току
извоFјења предметних радова (може се одмах доставити Уговор о закупу). У случају
достављања наведене Потврде, да fie се Уговором о закупу користити захтевана
опрема, изабрани Понуi7ач је дужан да пре склапања Уговора достави Наручиоцу
закључен Уговор о закупу, у супротном Уговор за извоFјење предметних радl ва неfiе
бити закључем.

1техничку

Понi да понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из
тача а 1 до 7 овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.
1. С аки подизвоТјач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона,
што оказује достављањем доказа наведених у овом одељку. доказ из члана 75.став 1 .тачка
5) З кона доставља се за део набавке који fle се вршити преко подизвоFјача. Услове;у вези
са к пацитетима из члана 76. Закона, понуfјач испуњава самостално без обзира на
анг ~ овање подизвођача. '
2. Св~аки понуFјач из групе понуi7ача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове
из ч' ана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у'
ово одељку. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуFјач из групе
пон~ ача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услс$ а. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуfјачи из групе испу'њавају '
заје но,, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Д кази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним
коп ' ма. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од по~уfјача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да
досіј. ви на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако I онуfјач у остављеном, примереном року који не може бити краТiи од пет дана, не
достl- ви на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац fie његову понуду
одби~ и као неприхватљиву.
4. Л Iи е уписано у Регистар понуi7ача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испу,-еност обавезних услова за учешflе у поступку јавне набавке, односно Наручилац не
мож= одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одреfјен Законом или
Кон ® рсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су
тра -ни подаци јавно доступни. У том случају понуfјач може, да у Изјави (која мора бити
потп сана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуТјача. Уз наведену Изјаву,
пону ач може да достави и фотокопију Решења о упису понуfјача у Регистар понуfјача.
На о•нову члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеflе доказе који су
јавн ~i доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: ј
1) из = од из регистра надлежног органа:
- изв~д из регистра i4ПР: www.apr.gov.rs 
2) до ази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона
- рег ; стар понуfјача: www.apr.gov.rs
5. Ук
еле
доку ,

лико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуfјач доставља копију
ронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уреРјује електронски
ент.
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6. Ако понуђач 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 понуfјач 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,
наручилац fie дозволити понуfјачу да накнадно достави тражена документа у примереном
року.
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. К ИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Изб јр најповољније понуде fle се извршити применом критеријума „Најнижа понуТјена
цен• а
КриТ-ријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена и заснива се на понуFјеној цени
као ј дином критеријуму. 1
У с чају примене критеријума најниже понуFјене цене, а у ситуацији када постоје понуде
дом.fiег и страног понуFјача који пружају услуге, наручилац мора изабрати понуду домаfiег
пон ача под условом да његова понуfјена цена није вeFia од 5% у односу на најнижу
пон~ ену цену страног понуfјача.
У по, уFјену цену страног понуfјача урачунавају се и царинске дажбине. i
Дом ' flи понуfјач је правно лице резидент у смислу закона којим се уреТјује порез на,добит
пра4, их лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уреТјује порез на
дохо ак граfјана.
Ако ј- поднета заједничка понуда, група понуfјача се сматра домаТiим понуFјачем ако је сваки
члаиi групе понуFјача правно лице резидент у смислу закона којим се уре[јује порез на;добит
пра~ ик лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се ypefjyje порез на
дох І ак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).
Ако Ii- поднета понуда са подизвоFјачем, понуТјач се сматра домаfiим понуТјачем, ~ако је
пон iач и његов подизвоfјач правно лице резидент у смислу закона којим се уреFјује порез
на да бит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се ypeђyje
пор- на доходак граfјана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН). ~
Пре д ност дата за домаТiе понуfјаче и добра домаfiег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у
пос пцима јавних набавки у којима учествују понуFјачи из држава потписница Споразума о
сло: ідној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваfiе се сходно одредбама
тог • оразума. ~
Пре р' ост дата за домаfiе понуfјаче и добра домаfiег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у
пос 'пцима јавних набавки у којима учествују понуfјачи из држава потписница Споравума о
стаб~лизацији и придруживању измеFју Европских заједница и њихових држава чланица, са
једн-' стране, и Републике Србије 1

.1 Резервни критеријум

Укол ко'две или више понуда имају исту најнижу понуfјену цену, најповољнија понуда биflе
изаб • ана путем јавног жреба. !
Изв -чење путем јавног жреба наручилац fie извршити јавно, у присуству понуТјача који
имају, исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје
Нар~Јчилац fie исписати називе понуi7ача, те папире ставити у кутију, одакле fle председник
Комvије извуfiи само један папир. ПонуFјачу чији назив буде на извученом папиру'i биfiе
доде .ен уговор о јавној набавци. ;

Нару илац Tie сачинити записник о спроведеном поступку јавног жреба и исти fie доставити
свим онуfјачима 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.
ПонуТјач мора да испуњава све услове одреТјене 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.

6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиflе посryпак 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 страном језику, он мора бити преведен на српски језик и
оверен од стране овлашfiеног преводиоца, у супротном fie понуда бити одбијена као
неприхватљива.

6.2 Начин састављања и подношења понуде

Понуfјач 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 овлашflеног
од стране законског заступника уз доставу овлашfiења у понуди. Доставља их заједно са
осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.
Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину
(јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не моry
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.
Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на
свакој страни на којој има текста, исписивањем "1 од н;„2 од н" и тако све до „н од н", с тим
да „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 (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.
Понуfјач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеfiе „Електропривреда
Србије",
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина
Башта у затвореној коверти/кутији, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ" -„Понуда за јавну набавку
број ЈН/2100/0383/2019 — "Отклањање последица клизишта на обали језера РХЕ Бајина
Башта у селу Заовине - Фаза 2".
На полеfјини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуТјача, телефон и факс
понуТјача, као и име и презиме овлашТiеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуТјача, на полеfјини коверте је потребно назначити да
се ради о групи понуfјача и навести називе и адресу свих чланова групе понуFјача.
Уколико понуfјачи подносе заједничку понуду, група понуТјача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуfјачи из
групе понуђача или група понуfјача може да одреди једног понуТјача из групе који Tie
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношflу морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
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У сл чају да се понуFјачи определе да један понуFјач из групе потписује и печатом оверава
обра це дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање иэјава
под ' атеријалном и кривичном одговорношfiу), наведено треба дефинисати споразумом
који ' се понуFјачи из групе меfјусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
наба=ке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
Уко ко је неопходно да понуТјач исправи грешке које је направио приликом састављања
пон~~е и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поредј такве
испј I вке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и п'ечат понуfјача.

~
I
1

Садр ину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова
из ч . 75.и 76. Закона о јавним набавкама, предвиFјени чл. 77. Закона, који су наведени у
конк, рсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и
печ~Том оверени), осим уколико (ПонуFјачи) немају обавезу коришfiења печата у; свом
пословању, на начин предвиђен следеfiим ставом ове тачке: 1

• Образац понуде
• Образац структуре цене
• , Образац трошкова припреме понуде, ако понуfјач захтева надокнаду трошкова у

складу са чланом 88 Закона
• ' Изјава о независној понуди
• Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
• Овлашflење из тачке 6.2 Конкурсне документације
• i Средство финансијског обезбеђења
• Изјава понуt7ача — кадровски капацитет
• ' Изјава понуi7ача — технички капацитет
• Обрасци, изјаве и докази одреi7ене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да

понуfјач подноси понуду са подизвоFјачем или заједничку понуду подноси група
понуТјача

• Потписан и печатом оверен „Модел уговора" (пожељно је да буде попуњен)
• Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација
• І окази о испуњености услова из чл.75.и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и

Одељком 4. конкурсне документације
•  поразум о заједничком наступању — у случају подношења заједничке понуде I
• Прилог о безбедности и здрављу на раду.

Наручилац fie одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за
подношење понуда.и конкурсне документације.
Нар~iчилац fie одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне
оцен; понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

.3 Обавезна садржина понуде

НАП і МЕНА:
На • нову Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне
доку; ентације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуње ости
усло' а("Службени гласник РС" број 41/2019) приликом сачињавања понуде упо~реба
печаfјfа није обавезна за Понуfјаче који немају обавезу коришnењ~а печата у свом ,
пос ' вању, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о привредим
друи вима ("Службени гласник РС" број 44/2018), који се примен~ује почев од 01..
окто ра 2018. године, на основу којих су престале да важе одредбе појединих закона '
и других прописа у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању
друиiтава и предузетника.
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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 Fie 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 Јавног предузеflа „Електропривреда Србије"
Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1,
31250 Бајина Башта, Канцеларија Наташе Поповиfl, број 153.
Представници понуi7ача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре
почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашflењеза
учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуТјача, заведено и оверено
печатом и потписом законског заступника понуfјача или другог заступника уписаног у
регистар надлежног органа или лица овлашfiеног од стране законског заступника уз доставу
овлашFiења 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 понуђача, који преузимају примерак записника.
Наручилац Tie у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом
или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуfјачима који нису
учествовали у поступку отварања понуда.

6.5 Начин подношења понуде
Понуfјач може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети понуfјач самостално, група понуfјача, као и понуfјач са подизвоfјачем.
Понуi7ач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвоТјач. У случају да понуfјач поступи супротно наведеном упутству
свака понуда понуfјача у којој се појављује 6иfie одбијена.
Понуfјач може бити члан само једне групе понуТјача која подноси заједничку понуду, односно
учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуfјач, у оквиру групе понуђача,
поднео две или више эаједничких понуда, Наручилац fie све такве понуде одбити.
Понуfјач који је члан групе понуFјача не може истовремено да учествује као подизвођач. У
случају да понуFјач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуi7ача у којој се
појављује биће 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 Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА — ДОПУНА Понуде за јавну
набавку "Отклањање последица клизишта на обали језера РХЕ Бајина Башта у селу
Заовине - Фаза 2" Јавна набавка број ЈН/2100/0383/2019 — НЕ ОТВАРАТИ".
У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац fie приликом стручне оцене
понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на
који се, у веfi достављеној понуди,измена или допуна односи.
У року за подношење понуде понуТјач може да опозове поднету понуду писаним путем, на
адресу Наручиоца, са назнаком „ОПО3Ив Понуде за јавну набавку "Отклањање последица
клизишта на обали језера РХЕ Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2" - Јавна набавка
број ЈН/2100/0383/2019 — НЕ ОТВАРАТИ".
У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву
понуду нeFie отварати, веh Tie је неотворену вратити понуfјачу.
Уколико понуТјач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда,
Наручилац Fie наплатити средство обезбеfјења д'ато на име озбиљности понуде.
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.7 Партије

Nаб-вка није обликована по партијама.

.8 Понуда са варијантама

Пон • а са варијантама није дозвољена.

~ .9 Подношење понуде са подизвођачима

Пон ач је дужан да у понуди наведе да ли Fie извршење набавке делимично поверити
под~~ воFјачу. Ако понуfјач у понуди наведе да fie делимично извршење набавке поверити
подизвоi7ачу, дужан је да наведе:
- наџів подизвоТјача, а уколико уговор измеТју наручиоца и понуFјача буде закључен, тај
подv~ вођач Tie бити наведен у уговору; ~
- пр енат укупне вредности набавке који fie поверити подизвођачу, а који не може бити веflи
од 5% као и део предметне набавке који fie извршити преко подизвоFјача.
Пону ач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на
број , подизвоfјача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омоryfiи приступ код
под ' воfјача ради утврi7ивања испуњености услова.
Обав за понуfјача је да за подизвоfјача достави доказе о испуњености обавезних услова из
члај. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешfiе из члана 75.
и 76 Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Доказ из члана 75.став
1 .тач а 5) Закона доставља се за део набавке који fie се вршити преко подизвођача.
Дод не услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвоfјача.
Све ' обрасце у понуди потписује и оверава понуfјач, изузев образаца под пуном
мат 'ијалном и кривичном одговорношfiу, које попуњава, потписује и оверава ;сваки
подіі воfјач у своје име. ~
Пон ач не може ангажовати као подизвоfјача лице које није навео у понуди, у супротном
нару илац fie реализовати средство обезбеfјења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
угов °• а наручилац претрпео знатну штету.
Доб~=љач може ангажовати као подизвоТјача лице које није навео у понуди, ако је на страни
поди воFјача након подмошења понуде настала трајнија неспособност плаFiања, ако то лице
испу -ава све услове одреFјене за подизвоfјача и уколико добије претходну сагласност
Нар , иоца. Наручилац може на захтев подизвоFјача и где природа предмета набавке то
дозв•љава пренети доспела потраживања директно подизвоFјачу, за део набавке који се
извр ава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преі-іошењу доспелих
потр дживања директно подизвоFјачу наручилац fie омоryfiити добављачу да у року од 5 дана
од д- а добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово
не че на правило да понуfјач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење
обав®за из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на
број одизвоТјача.

6 10 Подношење заједничке понуде
У cn~i ају да више понуfјача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају
дост_ : ити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се меFјусобно и према
Нару иоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке
прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то: :

• одатке о члану групе који fie бити Носилац посла, односно који Fie'i поднети понуду и
оји Tie заступати групу понуi7ача пред Наручиоцем;

•  пис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Сваки понуfјач из групе понуFјача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове
из чл на 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешfiе из члана
75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Услов из члана 75.став 1 .тачка 5.Закона, обавезан је да испуни понуi7ач из групе понуFјача
којем е поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог условаL
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Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуFјачи из групе испуњавају
заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкјrрсном документацијом.
У случају заједничке понуде групе понуFјача обрасце под пуном материјалном и кривичном
одговорношfiу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име
(Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2.
Закона).
Понуђачи из групе понуi7ача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

6.11 ПонуТјена цена
Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуfјена цена са или без пореза
на додату вредност, сматраfiе се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.
Јединичне цене и укупно понуfјена цена морају бити изражене са две децимале у складу са
правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна Fie бити јединична
цена.
Понуда која је изражена у две валуте, сматраflе се неприхватљивом.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ћe поступити у складу са
чланом 92. Закона.

КОЛИЧИНЕ РАДОВА

Количине радова из Обрасца структуре цене - Предмера и предрачуна радова су, због
специфичности предметних радова, дате оквирно тако да их Наручилац може, по
потреби, кориговати у току извођења радова или од неких одступити, сходно стварно
исказаним потребама у току извођења радова на терену:

УКУПНА ЦЕНА У ПОНУДИ, 3AK1bYЧEF6E УГОВОРА И ПЛАЋАF6Е

Укупна цена у понуди служи, искључиво, за вредновање понуда.
Уговорену цену Ће, након анализе Понуда, формирати Наручилац.
Плаfiања fie се вршити по стварно извршеним радовима у складу са понуђеним -
усвојеним јединичним ценама из Уговора.
Напомена:
Укупно изведене количине радова, по уговореним јединичним ценама, ни у ком
случају не могу бити - финансијски eene од уговорене вредносп►и.

6.12 Корекција цене
Након эакључења уговора, наручилац може дозволити промену уговорене цене изражене у
динарима само из објективних разлога. Објективан разлог због којег се може дозволити
промена цене је промена средњег курса динара у односу на EUR-o (према подацима
Народне банке Србије) на дан настанка промета у односу на курс динара на дан истека рока
важења понуде.
Корекција цене Tie се применити само када промена курса буде веfiа од ± 5% и вршиfiе се
искључиво на основу писаног захтева понуFјача, односно писаног захтева наручиоца.
У случају примене корекције цене понуfјач Fie издати рачун на основу јединичних уговорених
цена, а износ корекције цене fie исказати као корекцију рачуна у виду књижног
задужења/одобрења.

Променом уговора не сматра се усклаfјивање цене са унапред јасно дефинисаним
параметрима у уговору и овој конкурсној документацији.
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fјач радова мора бити спреман да може са извођењем предметних радова започети
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: и, и о томе благовремено обавестити Извођача радова односно позвати га да пр'иступи
ењУ радова.
ач радова је обавезан да радове изв ши Урок од 30 (т идесет ) календа ск дана
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.13 Период извоFјења радова

..14 Гарантни рок
Гара тни рок за предмет набавке не може бити краFiи од 24 (двадесетчетири) месеца и
почіі -е да тече од дана састављања Записника о примопредаји изведених радова
потг саног од стране надзорног органа и овлашFiених представника Уговорних страна.. ;

•.15 Начин и услови плаfiања
~

Нар iчилац Tie nnafiaњe вршити на следеfiи начин: ;

ДО
6иFi
изв '
које ~
приј =
У за
Окојіэ
обр~~кона

)% од Укупно Уговорене вредности, Увеfiане за припадајУfiи порез на додатУ вредност
плаfiено по испостављеним привременим ситуацијама испостављених на основУ

4ених количина Уговорених радова и потписаних и оверених листова граТјевинске књиге,
У оверене од одговорних лица Уговорних страна, У законском рокУ до 45 дана од дана
ма истих на писарници Наручиоца, остатак по завршеткУ радова, окончаном сит~iацијом
~нском рокУ до 45 дана од дана пријема исте на писарници Наручиоца. ,

i
ана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног
Уна изведених радова, које записнички оверававајУ одговорна лица за примопредајУ и
ни обрачун изведених радова Уговорних страна.

Сва , лаfiања Fie се вршити на основУ потписаних и оверених привремених ситуација и
окон ане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашfiује Наручилац У
скла а У са Законом о планирањУ и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 -' испр.,
64/2 u0 - одлука УС, 24/2011, 12112012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 -
одл а УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржајУ и начинУ вршења стручног
над iоpa ("Сл. гласник РС', бр. 22/2015). i
У пр временој ситуацији, за изведене радове, навести ознаку делатности проп'исане
Уре • ом о класификацији делатности из области граТјевинарства. i
Прив емене и окончана ситуације се испостављајУ најкасније до 05. У месецУ за радове
извр ене У претходном месецУ, према количинама из обрачунских листова граFјевинске
књи ~, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа, У складУ са
Законом о планирањУ и изградњи.
Уз п
Нар
конт~
днев
овер
Пла
У сл.
једин
књиж
задУ

ивремене ситуације и окончанУ ситуацијУ, ИзвоFјач радова је обавезан да достави
иоцУ Записнике о извршеној контроли радова а који се У каснијим фазама не моry
олисати, оверене и потписане од стране Стручног надзора, као и листове граfјевинског
ика за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и
не.

•= ње fie се вршити У динарима.
~ чајУ примене корекције цене ИзвоFјач радова Tie издати рачун на основУ Уговорених

чних цена, а за вредност корекције цене на рачунУ fie исказати као корекцијУ рачуна
о задужење%одобрење, или fle Уз рачун за корекцијУ цене доставити књижно
ење/одобрење.
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Обавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, 6иfie
реализоване највише до износа средстава, која fle за ту намену бити одобрена у новом
програму пословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаfiати уговорене обавезе.

6.16 Рок важења понуде
Понуда мора да важи најмање 90 (словима:деведесет) календарских дана од дана отварања
понуда.
У случају да понуFјач наведе краflи рок важења понуде, понуда fle бити одбијена, као
неприхватљива.

6.17 Средства финансијског обезбеТјења
Наручилац користи право да захтева средства финансијског обезбеђења (у даљем тексту
СФО) којим понуfјачи обезбеFјују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке
(достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се
приликом закључења уговора или након извоfјења радова)
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеТјења падају на терет понуТјача, а и исти
моry бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.
Члан групе понуfјача може бити налогодавац средства финансијског обезбеfјења.
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност СФО мора се продужити.

6.17.1. Сфо за озбиљносп► 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 понудеје минимум 10% вредности понуде без ПДВ.
Основи за наплату Сфо за озбиљност понуде су:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
своју понуду;
- уколико понуfјач 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.
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 еажења уговора.
Износ сфо за добро извршење послаје минимум 40% 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.
б.17.3. Сфо за от►слањање недостатака у гарантном року
Рок важења Сфо за отклањање недостатака у гарантном року мора да буде минимун 30
календарских дана дужи од гарантног рока.
Износ сфо за за откпањање недостатака у гарантном року је минимум 5% од
вредносп►и Уговора без ПДВ-а.
Основи за наплату сфо за отклањање недостатака у гарантном рокује:
-случај да друга уговорна страна не отклони недостатке у гарантмом року.
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Пон ђач је дужан да достави следеflа средства финансијског обезбеђења:
У пд и: 

I 1Мен' ца за озбиљност понуде
Пон ~јач је обавезан да уз понуду наручиоцу достави: ;

1 бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је I
• издата са клаузулом „без протеста" и ,,без извештаја"потписана од стране

законског заступника или лица по овлашТiењу законског заступника, на начин који
прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,
54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)

• евидентирана у Регистру меница и овлашFiења кога води народна банка Србије у
складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину воfјења регистра
меница и овлашfiења („Сл. гласник РС` бр. 56/11 и 80/15) и то документује
овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одреFјеним серијским
бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашFiење (6poji Јн) и
износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке). i

2: Менично писмо — овлашFiење којим понуђач oвnawfiyje наручиоца да може наплатити
меницу на износ од минимално 10°/о од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком
важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евент;уални
продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице

, и меничног овлашfiења, које мора бити издато на основу Закона о меници; ~
3 : овлашfiење којим законски заступник овлашFiује лица за потписивање менице и

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

4 ' фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање
новчаним средствима понуТјача код пословне банке, оверену од стране банке; i

5 фотокопију ОП обрасца; 1
6 Доказ о регистрацији менице у Регистру меница народне банке Србије (фотокопија

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

У сл. чај.у да изабрани Понуi7ач после истека рока за подношење понуда, а у року
важе .а опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Уговор кадаје његова понуда
изабј ' на као најповољнија или не достави Сфо које је захтевано уговором, наручилац има
прав. да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.
Мени
фина
Мени
угово
Укол
Конку
недоо
У рок ' од 10 дана од закљvчења Уговора 
Мени у као гаранцију добро извршење посла

н6с).

Изабр
наруч

а fie бити враfiена Понуfјачу у року од осам дана од дана предаје наручиоцу средства
сијског обезбеfјења која су захтевана у закљученом уговору.
а fie бити враfiена понуfјачу са којим није закључен уговор одмах по закљу~ ењу
а са понуFјачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.
о средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из

~ сне документације понуда Tie бити одбијена као неприхватљива због битних
атака.

ни Понуfјач је обавезан да, најкасније у року од 10 дана од дана закључења Уговора,
оцу достави:
1. бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права

протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од
стране овлашflеног.лица; 1

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

3. фотокопију важеflег Картона депонованих потписа овлашflених лица за
располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од
стране банке;

4. фотокопију ОП обрасца;
5. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије

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

Меница може бити наплаflена у случају да изабрани понуТјач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиFјен уговором.
Напомена!!!
СФО за добро извршење посла обавезно се доставља уроку од 10 дана од закључења
Уговора, у супротном Наручилац може покренути поступак раскида Уговора и
активирање, код банке, СФО за озбиљност понуде.

У тренутку примопреда]е радова или најкасније 5 дана пре истека средства
финансијског обезбеТiења за добро извршење посла 
Меница као гаранција за отклањање грешака у гарантном року
Изабрани Понуfјач је обавезан да Наручиоцу достави:

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

2. Менично писмо - овлашflење којим понуFјач овлашfiује наручиоца да може
наплатити меницу на износ од минимално 5% од вредности уговора (без ПДВ-
а) са роком важења минимално 30 (тридесет) календарских дана дужим од
гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу
и продужење рока важења менице и меничног овлашfiења,

3. фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашflених лица за
располагање новчаним средствима понуfјача код пословне банке, оверену од
стране банке,

4. фотокопију ОП обрасца,
5. 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 отклони недостатке у
гарантном року.
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року,
Наручилац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро
извршење посла.
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Среј,Ство финансијског обезбеFјења за отклањање недостатака у гарантном рокУ гласи на
ЈП jilC Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг ДУшана Јерковиfiа
број , 31250 Бајина Башта, и доставља се приликом примопредаје предмета Уговора или
најка није 5 дана пре истека Менице за добро извршење посла, лично или поштом на адресУ
кори а ника Уговора: ЈП ЕПС Београд, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг
ДУш-на Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта,са назнаком:

1
редства финансијског обезбеђења за Јавну набавку број ЈН/2100/0383/2019

.18 Начин означавања поверљивих података у понуди
и које понУFјач оправдано означи као поверљиве 6иFie коришFiени само у токУ поступка
набавке у складУ са позивом и неfiе бити доступни ником изван круга лица која сУ
ена у поступак јавне. набавке. Ови подаци неflе бити објављени приликом отварања
а и у наставкУ поступка. . ј
илац може да одбије да пружи информацијУ која би значила повредУ поверљивости
ака добијених у понуди. '
оверљива, понУi7ач може означити документа која садрже личне податке, а које не
и ни један јавни регистар, или која на други начин нисУ доступна, као и пословне
ке који сУ прописима одреFјени као поверљиви. I
илац fle као поверљива третирати она документа која у десном горњем УглУ великим
ма имајУ исписано „ПОВЕРlbИВО". ~

чилац не одговара за поверљивост података који нисУ означени.на горе наведени

е ,као поверљиви означе подаци који не одговарајУ горе наведеним Условима, '
илац fie позвати понУfјача да Уклони ознакУ поверљивости. ПонУfјач fle то учинити тако

његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИв", Уписати датум,
и потписати се.
нУfјач у рокУ који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац
тирати овУ понудУ као понудУ без поверљивих података.
илац је дужан да доследно nowryje законите интересе понУi7ача, штитеfiи њихове
ке и пословне тајне у смислУ закона којим се YpefjYje заштита пословне тајне.
е сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних Услова,цена и други подаци
Уде који сУ од значаја за применукритеријума и рангирање понуде.

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

Сре
пон ,
ДУш-
Сре ~
Огра
Баш

,
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Достављање средстава финансијског обезбеђења i
ство финансијског обезбеfјења за озбиљност понуде доставља се као саставни део
Ј е и гласи наЈП ЕПС Београд - Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг ;
на ЈерковиТiа број '1, 31250 Бајина Башта.
ство финансијског обезбеТјења за добро извршење посла гласи наЈП ЕПС Београд,
ак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг ДУшана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина

а, и доставља се, у напред наведеном року, лично или поштом на горњу ад'ресу: i
са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за Јавну набавку број

Ј Н/2100/0383/2019

Под.',
јавн~', Укгbу;!
понУо

' Нар
под
Као
садр
пода
Нар
слов
Нар
начи
Ако
Нар
што fi
врем
Ако г~
fie тр
НарУ
техни
HeFie
из по

Пон 'ач е жан а п и састављањ понуде из ичито наве е а е поштовао обавезl којеУ tJ АУ д р У Уд р А А 1 ~ ~ ј
прои азе из важеfiих прописа о заштити на радУ, запошљавањУ и Условима рада, заштити
живо е средине, као и да нема забранУ обављања делатности која је :на снази у време
подн о ења понуде (Образац 4 из конкурсне документације).
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6.20 Накнада за коришflење патената

Накнадц за коришТiење патената, као и одговорност за повредц заштиflених права
интелектцалне својине треfiих Лица сноси понцfјач.

6.21 Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске
ефикасности

Нарцчилац је дцжан да набавља радове тако да не загаfјцјц, односно који минимално цтичц
на животнц срединц, односно који обезбеТјцјц адекватно смањење потрошње енергије —
енергетскц ефикасност.

6.22 Додатне информације и објашњења
Заинтерсовано лице може, ц писаном обликц, тражити од Нарцчиоца додатне информације
или појашњења ц вези са припремањем понцде, при чемц може да цкаже Наручиоцц и на
евентцално цочене недостатке и неправилности ц конкцрсној докцментацији, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понцде, на адресц Нарцчиоца, са назнаком:
„ОБЈАШI-6Е1-6А — позив за јавнц набавкц број ЈН/2100/0383/2019 или електронским пцтем на
е-mail адресе: zarko.nikolic@eps.rs и zeljko.risimovic@eps.rs (обавезно све захтеве, питања
и друго слати истовремено на обе адресе), радним данима (понедељак — петак) ц временц
од 07 до 15 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током
викенда/нерадног дана биfiе евидентиран као примљен првог следеfiег радног дана.
Нарцчилац fie ц рокц од три дана по пријемц захтева објавити Одговор на захтев на Порталц
јавних набавки и својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појаiињења телефоном није дозвољено.
Ако је докцмент из постцпка јавне. набавке достављен од стране нарцчиоца или понцFјача
пцтем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дцжна је да од
дрцге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог докцмента, што је дрцга страна
дцжна и да цчини када је то. неопходно као доказ да је извршено достављање.
Ако нарцчилац ц рокц предвиfјеном за подношење понцда измени или допцни конкцрснц
докцментацијц, дцжан је да без одлагања измене или допцне објави на Порталц јавних
набавки и на својој интернет страници.
Ако нарцчилац измени или допцни конкцрснц докцментацијц осам или мање дана пре истека
рока за подношење понцда, нарцчилац је дцжан да продцжи рок за подношење понцда и
објави обавештење о продцжењц рока за подношење понцда:
По истекц рока предвиђеног за подношење понцда нарцчилац не може да мења нити да
допцњцје конкцрснц докцментацијц.
Комцникација ц постцпкц јавне набавке се врши на начин одреfјен ц ставц 1.тачке 6.18
конкцрсне докцментације и чланом 20. Закона.
У ,зависности од изабраног вида комцникације, Нарцчилац fle постцпати ц складц са 13.
начелним ставом који је Репцбличка комисија за эаштиту права ц постцпцима јавних набавки
зацзела на 3. Општој седмици, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници
www. кјп. gov. rs).

6.23 • Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понцде сноси искљцчиво понцђач и не може тражити од
нарцчиоца накнадц трошкова.
Понцfјач може да ц оквирц понцде достави цкцпан износ и стрцктцрц трошкова припремања
понцде тако што попцњава, потписцје и оверава печатом Образац трошкова припреме
понцде.
Ако је постцпакјавне набавке обцстављен из разлога који сц на страни нарцчиоца, нарцчилац
је дцжан да понцfјачц надокнади трошкове израде цзорка или модела, ако сц израђени ц
складц са техничким спецификацијама нарцчиоца и трошкове прибављања -средства
обезбеТјења, под цсловом да је понцТјач тражио накнадц тих трошкова ц својој понцди.
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6.24 додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Нару
преп
пон~%
Уког]i
приnЈі.
(уви
Нару
при
У сл
се nq
као н

Пон

одно

.

.

Hapyl
Закон

илац може да захтева од понуТјача додатна објашњења која fie му помоfiи при
еду, вредновању и упореFјивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
ача, односно његовог подизвођача. I
ко је потребно вршити додатна објашњења, наручилац fie понуi7ачу оставити
рени рок да посryпи по позиву наручиоца, односно да омогуfiи наручиоцу контролу

) код понуfјача, као и код његовог подизвоfјача.
илац може, уз сагласност понуfјача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
ком разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
чају разлике измеi7Y јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако
уђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац fle његову понуду одбити
прихватљиву. '

.25 Разлози за одбијање понуде

а 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. 3ЈН

но ако:
Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешfiе;
понуРјач не докаже да испуњава додатне услове; i
понуFјач није доставио тражено средство обезбеђења; 1
је понуfјени рок важења понуде краflи од прописаног; ~
понуда садржи друге недостатке због којих није мoryfie утврдити стварну садржину
понуде или није мoryfie упоредити је са другим понудама i

илац Tie донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109.
. ~

1
f  26 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави

Нару
(дв
Одлу
наба~

6 7 Негативне референце

илац Tie одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25
сетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
у о додели уговора/обустави поступка Наручилац fie објавити на Порталу јавних
и и на својој интернет страници у року од 3(три) дана од дана доношења. i

Наруч лац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуfјач у претходне три године
пре о:јављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

• ~ оступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
• ~чинио повреду конкуренције;
• оставио неистимите податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи

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

Нару лац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да ;понуђа није
испу __ вао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
одноо ли на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања
позив- за подношење понуда.
Доказ аведеног може бити:

• равоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
• справа о реалиэованом средству обезбеfјења испуњења обавеза, у поступку јавне

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

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

понуди као подизвоfјачи, односно чланови групе понуFјача;
• други одговарајуfiи доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на

испуњење обавеэа у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама:

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

6.28 Увид у документацију
Понуђач има право да иэврши 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. омоryfiи 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 чл.14. Закона.

6.29. Заштита права понуђача
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиry 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 потврfјује 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, Балканска 13, 11000 Београд - Огранак• "Дринско —
Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта, са
назнаком Захтев за заштиту права за ЈН радова - "Отклањање последица клизишта на
обали језера РХЕ Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2"- ЈН/2100/0383/2019, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mai1.
zeljko.risimovic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 15,00 часова.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог посryпка 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
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 'пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраflе 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.
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i
3ахт~ в за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке
у скјаду са одредбама члана 150. 3ЈН. i
Нар~iчилац објављ.ује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
наб ки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева
за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Jb.
Нар~ илац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за
зашдІту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права
наве' е да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

чланомно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са
151.1 тав 1. тач. 1) — 7) ЗЈН:
Захј в за заштиту права садржи:
1) н ив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2) н ив и адресу наручиоца
3) по атке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4) nq реде прописа којима се уреТјује поступак јавне набавке
5) ч њенице и доказе којима се повреде доказују
6) пс~ врду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
7) п • , пис подносиоца.

Ако L однети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац he
така = захтев одбацити закључком. ;
3акл~, чак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три
дан •д дана доношења. ;
Про~ в закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема
за - чка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено досiавља
нару иоцу.

Изн • таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН: ;
Под~осилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број
рачу а: 840-30678845-06, шифра плаfiања 153 или 253, позив на број ЈН210003832019,
сврх~а' 33П, Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, 11000
Беог.ад - Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиflа број 1,
3125 Бајина Башта - ЈН радова - "Отклањање последица клизишта на обали језера РХЕ
Баји а Башта у селу Заовине - Фаза 2" - Јавна набавка број ЈН/210010383/2019, прималац
упла : буџет Републике Србије) уплати таксу од: ~
1) 12 .000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда. 1
2) 12С.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда
Свак

I
- странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако ј= захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту
прав~а', на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако -хтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора
нару ' оцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу эаштите права.
Ако ј ; захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија ;одлучује да ли Fie
свак- ' транка сносити своје трошкове или fle трошкови бити подељени сразмерно усвојеном
захте=у за заштиту права.
Стран е у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду..
Накн~ • у трошкова мoryFie је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Репубt;личке
комиа је о поднетом захтеву за заштиту права. ~
О тро ковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни
насло= ii

1
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Детаљно упцтство о потврди из члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН
Потврда којом се потврfјцје да је цплата таксе извршена, а која се прилаже цз захтев за
заштитц права приликом подношења захтева нарцчиоцц, како би се захтев сматрао
потпцним.
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Слцжбени гласник РС', број 124/12, 14/15 и 68/15)
је прописано да захтев за заштитц права мора да садржи, измеfјц осталог, и потврдц о цплати
таксе из члана 156. 3ЈН.
Подносилац захтева за заштитц права је дцжан да на одреfјени рачцн бцџета Репцблике
Србије цплати таксц ц износц прописаном чланом 156. 3ЈН.
Као доказ о цплати таксе, ц смислц члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној цплати таксе из члана 156. 3ЈН која садржи следеfiе елементе:
(1) да бцде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној цплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за цплатц таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датцм извршења налога. '° Репцбличка комисија може да изврши цвид ц одговарајцflи извод
евиденционог рачцна достављеног од стране Министарства финансија — Управе за трезор и
на тај начин додатно провери чињеницц да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се цплата врши;
(4) број рачцна: 840-30678845-06;
(5) шифрц nnaFiaњa: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о бројц или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштитц права;
(7) сврха: ЗЗП; назив нарцчиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(8) корисник: бцџет Репцблике Србије;
(9) назив цплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштитц права за којег је
извршена цплата таксе;
(10) потпис овлашТiеног лица банке.
2. Налог за цплату, први примерак, оверен потписом овлашflеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све дрцге елементе из потврде о извршеној цплати таксе наведене под
тачком 1.
3. Потврда издата од стране Репцблике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној цплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (1 0), за подносиоце захтева
за заштитц права који имајц отворен рачцн ц оквирц припадајцfiег консолидованог рачцна
трезора, а који се води ц Управи за трезор (корисници бцџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигцрање и дрцги корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној цплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштитц права (банке и дрцги
сцбјекти) који имајц отворен рачцн код Народне банке Србије ц складц са законом и дрцгим
прописом.

Примерак правилно попцњеног налога за пренос и примерак правилно попцњеног налога за
цплату могц се видети на сајтц Репцбличке комисије за заштитц права ц постцпцима јавних
набавки http:Ilwww. kjn .gov. rѕ/cі/uputѕtvo-o-upіatі-republіcke-admіnіѕtratіvne-takѕe. htmіu
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
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УПЈI~ТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА ~
Упл а таксе за подношење захтева за заштиry права из иностранства може се извршити на
девt зни рачун Министарства финансија — Управе за трезор

НА3 В И АДРЕСА БАНКЕ:
Нар 4 на банка Србије (НБС)
110 Р Београд, ул. Немањина бр. 17
Срби'а . ~
SW1 ;TCODE: NBSRRSBGXXX
НА3► В И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: 1Мин 'старство финансија
Упр=а за трезор
ул. Г' • п Лукина бр. 7-9 I
11000 Београд ;
ІВАГЅј ' RS 35908500103019323073 ~

НАП о МЕНА: ~
При ком уплата средстава потребно је навести cneдefie информације о плаflању - ,,дтагbи
плаfi=ња" (F1ELD 70: DETAILSOFPAYMENT): ~

— 6pol у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и
нази= наручиоца у посryпкујавне набавке.

i
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Y npvinory cy micTpynitije 3a ynnaTe y BanyTama: EUR M 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 — NI3S BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

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

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

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

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

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

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

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

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

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
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Огранак „Дринско — Лимске ХЕ„ Бајина Башта !

Конкурсна документација ЈН/2100/0383/2019 ј

.30. Закључивање уговора ~
~

Нар чилац fie доставити уговор о јавној набавци понуFјачу којем је додељен уговор у року од
8 (о а ам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

~
Пон'fјач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 (десет) дана од
дан= закључења уговора достави Меницу за добро извршење посла. !;
Ако ' онуТјач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у
рок ' од 7 (седам) дана од дана добијања Уговора од стране Наручиоца, Наручилац може
за =учити са првим следеfiим најповољнијим понуfјачем. ~

Уко ЈјІ ко у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прих~ атљива, наручилац fie сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са
пону~ачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. I

.31. Измене током трајања уговора i

Нару' илац може након закључења уговора о јавној набавци без спровоТјења посryпка јавне
наба~ке повеflати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом .115. став 1. Закона
о ја~ним набавкама. ;

Hap~i, илац може повеFiати обим предмета јавне набавке иэ уговора о јавној набавци за
макс, мално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеfјена финансијска
сред' тва, у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није
могл знати приликом планирања набавке. 1

• Нак н закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и
друг'х битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно

: одр ени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предв'иђени
посе ним прописима, као што су: виша сила, измена важеfiих законских прописа ! мере
држа них органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

У наведеним случајевима наручилац fie донети Одлуку о измени уговора која садржи
подаіке у складу са Прилогом ЗЛ Закона о јавним набавкама и у року од три дана од дана
доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за
јавне набавке и Државној ревизорској институцији. ј
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Пон • а број од године за отворени поступак јавне
наба=ке радова: "Отклањање последица клизишта на обали језера РХЕ Бајина Башта у
селу Заовине - Фаза 2" , број Јн/2100/0383/2019. ~

1)0 шти подДуи 0 понУЂа чу
i~

Назив
!

понуђача: 1
{

Адр са понуfјача
1

Врс а правног лица

~
Ма ' ични број понуђача

i 
~
{
I

Пор ' ски идентификациони број понуfјача (ПИБ): ~

1
Име особв за контакт:i 1

~

Еле~тронска адреса понуђача (e-mail):,
1

1

Твлефон:

IТеле'факс: ,

Бројрачуна пбнуђача и нааив банке:

Лиц ; овлашћено аа потписивање уговора i~

2) по нvдv подноси:

А) сдмостдлно
Б) СА ПОДиЗВОЋАЧЕм

в) кдо зАЈЕдничкv понудv

напомена:
Заокр1'жити начин подношења понуде.
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з) подаци о подизвоЋачv

1)
Назив подизвођача:

Адреса:

Врста правног лица:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ћe извршити подизвођач:

Део предмета набавке који he извршити
подизвођач:

2)
Назив подизвођача:

адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који he извршити подизвођач:

Део предмета набавке који Fie извршити
подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о попуњавају само они понуfјачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиТјених у табели, .
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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ДАЦИ О ЧЛАНУГРУПЕ ПОНУЋАЧА

1) Назив члана групе понуђача: ~
,

Адреса

~

'
Матични број:

1
i

Врста правног лица

Порески идентификациони број:
i
i

Име особв за контакт:
i
i

2) Назив члана групе понуђача
1

Адреса:
~
'

1 Матични број:
~
~

~
8рста правног лица

1
i

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
~
i

3) Назив члана групе понуђача:
i

Адреса
i

~

Матични број:
~
~

рста правног лица
1

орески идентификациони број:

ме особв за контакт:
~
I

Напо

Табе}{r1
заједl~
пред~
прим~

ена:
i
i
1
1

„Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе
чку понуду, а уколико има веТiи број учесника у заједничкој понуди од места
ђених у табели, потребно је да се наввдени образац копира у довољном б' роју
ака, да се попуни и достави за сваког понуђача којије учесник у заједничкој понуди.

1
1 ~
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5) цЕна и комЕРЦиЈални vслови понудЕ

ЦЕНа

ПРЕДМЕТ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УКУПНа ЦЕНа,
динара без ЛДв-а

(Сгiужи, искључиво, за вредновање
Понуда. Укупну уговорну цену ћe

формирами Наручилац) .
Предмет набавке: "Отклањање последица клизишта
на обали језера РХЕ Бајина Башта у селу Заовине -
Фаза 2"
Број набавке: ЈН/2100/0383/2019

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

Услов наРУчиоуа понуда понvЂача
РОК И наЧИн ПЛАЋАF6а:

до 90% од укупно уговорене вредности, увеfiане за
припадајуfiи порез на додату вредност биfiе плаfiено по
испостављеним привременим ситуацијама
испостављених на основу изведених количина
уговорених радова и потписаних и оверених листова
граfјевинске књиге, које су оверене од одговорних лица Сагласан за захтевом Наручиоца
Уговорних страна, у законском року до 45 дана од дана
пријема истих на писарници Наручиоца, остатак по
завршетку радова, окончаном ситуацијом у законском
року до 45 дана од дана пријема исте на писарници

ДА / НЕ

(заокружити)
Наручиоца.
Окончана ситуација испоставља се након извршене
примопредаје радова и коначног обрачуна изведених
радова, које записнички оверававају одговорна лица за
примопредају и коначни обрачун изведених радова
Уговорних страна.

РОК ИЗвОЋЕЕ6а РАДОВа:
Извођач радова мора бити спреман да може са
извоFјењем предметних радова започети одмах након
обостраног потписивања Уговора и увоFјења ИзвоFјача
радова у посао од стране Наручиоца, а тачан почетак Сагласан за захтевом Наручиоца
иэвоFјења радова Fie одредити Наручилац, када се
створе услови, и о томе благовремено обавестити

Дд / НЕ
Извоfјача радова односно позвати га да приступи
извоFјењу радова. (заокружити)
ИзвоТјач радова је обавезан да радове изврши у року
од 30 (тридесет) календарских дана од дана почетка
извоfјења предметних радова, а радови морају бити
завршене најкасније до 31.12.2020. године.
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Гар
од
дан
изв
орг'

ГАРАНТНИ РОК:
нтни рок за предмет набавке не може бити краfiи
4 (двадесетчетири) месеца и почиње да тече од

састављања Записника о примопредаји
дених радова потписаног од стране надзорног
на и овлашFiених представника Уговорних страна.

Гарантни рок'за предмет
месеца и почиње

набавке је
да тече

о_
радова

од дана састављања Загiисника
примопредаји изведених
потписаногод стране надзорног

органа и овлашFiених представника
Уговорних страна.

М '
I МЕСТО ИЗВОЋЕЊА PA,QOBA:
сто  изво ења а ова е сел Доњи Ман иflи"~) Р А 1 У У„ д У

Заовинама

Сагласан за захтевом Наручиоца
ДА / НЕ

(заокружити)

, .

;'
,

н ,
РОК BAЖEFbA ПОНУДЕ:

може бити краfiи од 90 (деведесет) календарских
дана од дана отварања понуда

Рок важења понуде је
календарских дана од

отварања понуда

i 
~
дана

I ПонуТјач је обвезник плаfiања ПДВ-а
ДА/НЕ ~

(заокружити)

Пон
извођења
се неприхватљивом.
Неопходно
ли ј~

уда понуТјача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаТiања,
радова, гарантни рок, место извођења радова и рок важења понуде

је и да се Понуfјач изјасни, заокруживањем једног од понуТјених одговора,
обвезник плаТiања ПДВ-а или не.~

рок 1
'сматраfiе ;
~

да

Место и датум

Напо

М.П.

ПонуFјач

іене:
уfјач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна

i
ико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овластиједног
ча из групе понуђача који he попунити, потписати и печатом оверити образац

f или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача
h смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

I
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ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
За Ј Н/2100/0383/2019

Објекат: Отклањање последица клизишта на обали језера РХЕ Бајина Башта у селу Заовине -
Фаза 2

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Ј Н/2100/0383/2019

бр ~б~ Опис позиције ј.м. Оквирне
Количине

Јединична
цена

без ПДВ
(динара)

Врвдност
без ПДВ
(динара)

Машински ископ у материјалу 111/1V
категорије за припремање терена за
ископ гробних места.

час 14,00 х
Машински утовар земље из ископа на
камион и транспорт на депонију чију
локацију обезбеТјује ИзвоFјач радова.

час 8,00 х =
Набавка мртвачких сандука за смештај
есхумираних остатака са потребном
опремом.

ком 27,00 х
4 Скидање и премештање споменика на

одређену локацију. ком 15,00 х
5 Есхумација посмртних остатака и

смештај у припремљене сандуке
(старијих од 10 година). ком 27,00 х

б Сахрањивање посмртних остатака у
припремљене раке. ком 27,00 х

7 Израда једноделних опсега од бетона
МБ 30 у двостраној оплати. ком . 1,00 х

8 Израда дводелних опсега од бетона МБ
30 у двостраној оплати. ком 13,00 х

9 Израда троделних опсега од бетона МБ
30 у двостраној оплати. ком 1,00 х

10 Враfiање постојеТiих, претходно
скинутих споменика. ком 4,00 х

11 Уређење старог гробља. час 30,00 х
12 Облагање зидова опсега буњом. ком 3,00 х
13 Облагање зидова опсега плавим

мермером.
ком 4,00 х

14 Машински ископ у материјалу 111/1V
категорије за потребе ископа рова
потпорног зида.

м3 50,00 х
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Набавка, транспорт и уградња бетона
1''l16 30 потребног за израду темеља
потпорног зида.
Набавка, транспорт и уградња бетона
МБ 30 у оплати потребног за израду
потпорног зида.
Набавка, транспорт, сечење и монтажа
~рматуре.

м3 9,00 х

м3 9,00 х

кг. 1440,00 х

~

Укупна вредност понуде (динара без ПДВ-а):

~

i

Сви трошкови по предметној јавној набавци су укалкулисани у јединичне цене у понуди.
Јединич
Количи
специф '
коригов
потреба '
Укупна
Уговоре
Пла~iањ
усвојен~
Укупно Ч.
могу 6un

е цене су фиксне.
радова из Обрасца структуре цене — Предмера и предрачуна радова су; због
ности предметних радова, дате оквирно тако да их Наручилац може, по потреби,
и ,у току извоТјења радова или од неких одступити, сходно стварно исказаним
а у току извођења радова на терену. I

iна у понуди служи, искључиво, за вредновање понуда. ~
у цену fie, након анализе Понуда, формирати Наручилац.
fie се вршити по стварно извршеним радовима у складу са понуђен.им —
јединичним ценама из Уговора.

ведене количине радова, по уговоренимјединичним ценама, ни у ком случају не
и— финансијски eefie од уговорене вредности.

место датум:

Напо
-Уко '
Носиiт
- Уко~
печа

м

Понуfјач 1
1

i
r

ена: i
~ико група понуРјача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава

ц посла. 1
ико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава
ом понуђач.

Страна 39 од 77



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

Конкурсна документација ЈН/2100/0383/2019
ОБРАЗАЦ 3.

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 посryпцима јавних набавки начину доказивања
испуњености услова ((<Службени гласник РС», бр.86/15) понуТјач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношfiу потврfјује да је Понуду
број за јавну набавку радова "Отклањање последица клизишта
на обали језера РХЕ Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2", број ЈН/2100/0383/2019,
Наручиоца Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске
хидроелектране" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта, по Позиву
за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца дана  . године, поднео независно, без договора са другим
понуfјачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат је да fie сходно члану I 68.став I .тачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

Датум: Понуђач
М.П.

Напомена:
Уколико зајвдничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе
понуђача. Изјава мора бити попуњвна, потписана од стране овлашfiеног лица за заступањв
понуђача из групе понуfјача и оверена пвчатом.

У случају да понуfјач подноси понуду са подизвођачем, Изјава св доставља за понуfјача и сваког
подизвоfјача. Изјава мора бити попуњвна, потписана и овврена од стране овлашfiеног лица за
заступање понуFјача/подизвођача и овврена печатом.
Приликом подношења понуде овај обрааац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 4.

i,

нову члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС` бр.124/2012,
и 68/15) као понуfјач дајем: 1

' 1

И ЗЈАВУ

којом! изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број
за јавну набавку радова "Отклањање последица клизишта на обали

језе • РХЕ Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2" у поступку јавне набавке број
ЈН/2 ' 0/0383/2019 поштовали обавезе које произилазе из важеFiих прописа о заштити на
раду ,запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану
обав . ања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Напо ена:
Уколи
понУfј
понУfј
У слУ
подиз~
застУ ање понУfјача/подизвођача и овврвна печатом.
flpunu ом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

i

Датум:
М.П.

ПонуFјач

о заједничкУ понудУ подноси група понУРјача Изјава се доставља за сваког члана групе
ча. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашfiеног лица за заступањв
ча из групе понУfјача и овервна печатом.
јУ да понуђач подноси понудУ са подизвођачем, Изјава се доставља за понуfјача и сваког
fјача. Изјава мора бити, попуњвна, потписана и оверена од стране овлашfiеног лица за

i
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ИЗЈАВА ПОНУЋАЧА — КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС`, бр.124/12,
1 4/1 5 и 68/15) ПонуТјач даје cneдefiy

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношfiу изјављујемо да располажемо
кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком - . "Отклањање
последица клизишта на обали језера РХЕ Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2" број
ЈН/2100/0383/2019, односно да имамо запослена ulunu ангажована (по основу радног односа
или неког другог облика ангажовања ван радног односа; предвиfјеног члановима 197-202
Закона о раду) најамање следеFiа лица, која fie бити ангажована ради извршења уговора:

Ре'бр. Захтевани кадровски капацитет Име и презиме
запосленог/ангажованог

Врста и степен
стручне спреме

• 1.

Дипломирани грађевински •инжењер
са важеfiом личном лиценцом
одговорног извоi7ача радова (лиценца
број 410 или 411 или 412 или 413 или 414
или 415)

2. Извршилац

3. Извршилац •

4. Извршилац

5. Извршилац

6. Извршилац

7. Извршилац.

8. Извршилац

9. Извршилац

10. Извршилац

Уз ову Изјаву достављамо сву захтевану документацију за наведене раднике.

Датум:
М.П.

Понуfјач:

Напомена:
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписујв и оввравајвдан или више
чланова групв понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача
испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од странв овлашfiеног лица 38
заступање понуђача из групе понуђача и овврена печатом.
Припиком подношвња понудв овај образац копирати у потрвбном броју примерака.

У3 ДОСТАВЈ6ЕНУ ПОПУtbЕНУ, ПОТПИСАНУ И ОВЕРЕНУ ИЗЈАВУ ДОСТАВИТИ ЗАХТЕВАНЕ
ДОКАЗЕ, У СУПРОТНОм ПОНУДА ЋЕ БИТИ ОЦЕF6ЕНА КАО нЕПРИХВАТIbИВА.
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ОБРАЗАЦ б.

ИЗЈАВА ПОНУЋАЧА - ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

На о нову члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС`, бр.124/12,
14/1 и 68/15) Понуfјач даје следеfiу

ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЋАЧА

Под уном материјалном и кривичном одговорношfiу изјављујемо да располажемо следеflим
техн~чким капацитетом захтеваним предметном јавном набавком ЈН/2100/0383/2019 -
"От ањање последица клизишта на обали језера РХЕ Бајина Башта у селу Зао = ине -
Фаз 2", односно да поседујемо или да можемо узети под закуп следеfiе: ;

1.
2. К~
3. Б~'.

мион -1 комада;
мбинирка - 2 комада;
гер -1 комад.

Уз о : Изјаву достављамо сву захтевану документацију за наведену опрему.

Нап
-Уко
Носи
начи
Изјав
понуІј
УЗ ДI

• ЗАХ7І
НЕП'

Датум:

ена:
ко група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава
ац посла и сваки члан групе понуFјача у своје име, а у зависности од тога на који
група понуђача испуњава тражени услов.
мора бити попуњена, потписана од стране овлашfiеног лица за засту'пање
ча из групе понуFјача и оверена печатом.

М.П.
Понуi7ач:

CTABJbEHY ПОПУFbЕНУ, ПОТПИСАНУ И ОВЕРЕНУ ИЗЈАВУ ДОСТАВИТИ
ВАНЕ ДОКАЗЕ, У СУПРОТНОМ ПОНУДА ЋЕ БИТИ ОЦЕF6ЕНА КАО
ХВАТlbИВА.

i
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ОБРАЗАЦ 7.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова: "Отклањање последица клизишта на обали језера РХЕ
Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2" , број ЈН/2100/0383/2019

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС`, бр.124/12,
14/15 и 68/15), члана 2. 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

~ динара
~ - -

!

- - - - - - -- , - -- - -- -- - - - - - - -- - -

динара
I

Укупни трошкови без ПДВ
(

i динара-
;
1

-- - - - - -- --- - -
ПДВ

,-- -- -

;

- - - - - - - - - - -

динара

' Укупни трошкови са ПДВ ~  динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни
наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС`,
бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Датум:
М.П.

Понуfјач

Напомена:
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи 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 понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС`; бр.124/12, 14/15 и 68/15)
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да
му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац nomnucyje и оверава
Носилац посла. Уколико понуђач подноси понуду са подизвоРјачем овај образац потписује и
оверава печатом понуђач.
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ПРИЛОГ 1.
i

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ;

1На о•нову члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС' бр. 124/2012, 14/15, 68/15)
саст 'вни део заједничке понуде за ЈН/2100/0383/2019 — "Отклањање последица клизишта
на о: али језера РХЕ Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2" је споразум којим се пон'уFјачи
из гр~пе меfјусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који оба'везно
садр и податке о:

ПОДАТАК О НАЗИВ И СЕДИLСЈТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЋАЧА

1. ~лану
посла,
пон~уду
пон у~ Fјача

групе који Tie бити носилац
односно који fie поднети
и који fle заступати групу

пред наручиоцем;

2.
из ~'-рупе
уговора.

пис послова сваког од понуfјача
понуfјача у извршењу

~
1

~

3.Друго:

Потпи

~i
Потп ', одговорног лица члана групе понуfјача:

одговорног лица члана групе понуFјача:

м.п.

м.п.

ДатУм';

Напо
У слу
Обра
Спор
који о

iена:
ју подношења Заједничке понуде попунити, потписати, оверити и доставити овај
ц, а ако не могу сви подаци да стану у овај Образац docmaeumu потписан и ов~ерен
ум у складу са Законом о јавним набавкама и овом Конурсном докумвнтацијом, а
авезно садржи податке из Обрасца (Прилог 1).
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ПРИЛОГ 2.

ПОТВРДА

О ИЗВРШЕНОМ ТЕРЕНСКОМ ОБИЛАСКУ NIECTA ИЗВОЋЕЊА РАДОВА

За ЈН/2100/0383/2019 "Отклањање последица клизишта на обали језера РХЕ
Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2"

Дана, . године заинтересовано лице је
извршио обилазак и преглед терена на коме Fie се изводити радови према Конкурсној
документацији за јавну набавку број ЈН/2100/0383/2019 — "Отклањање последица
клизишта на обали језера РХЕ Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2".

Име и презиме извршиоца обиласка: 

Потпис:

Перуflац,
Дана . године

М.П.
Потпис овлашflеног лица:

НАПОМЕНА:
Само у случају обиласка локације издаfiе се оеа Потврда и Понуfјач fieје приложити
уз Понуду, у супротном Понуђач није обаеезан да приложи бланко Потерду.
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ПРИЛОГ 3.i
~I

На о•нову одредби,3акона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; 'Сл. лист СФРЈ бр.
16/6 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист
РС 8®/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05103, Сл. гл. РС бр. 43/04,
62/ОГ 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину
кори 1; fiења јединствених инструмената платног промета

ДУЖ' И К:  
(наз , и седиште Понуђача)
мАт чни БРоЈ ДУЖниКА (понуfјача):  
тЕ и РАчvн дvжникА (понуђача):  
ПИБ Д УЖниКА (понуfјача):  

и зд је дана године

М~НИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ
МЕНИЦЕ

за Ј~Н/2,100/0383/2019 — "Отклањање последица клизишта на обали језера РХЕ
~ Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2"

KOPI' IСHИK - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска
13, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ", трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина
Башта, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-79I7-13,
Банка Интеса АД

1
Пред~а'емо вам бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без п'рава
проте та и наплатива на први позив, за ЈН/2100/0383/2019 — "Отклањање последица
клиз ' та на обали језера РХЕ Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2". ~
Овлац,ifiујемо Повериоца, да предату меницу број   (уписати
сериlф~ги број менице) може попунити у износу   динара (и словима
 динара),

(миниіално 10% од вредности понуде без ПДВ), за озбиљност понуде са роком
важе а (уписати број дана, мин.30 дана) дана дужим од рока важења понуде, с тим да
евен ални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења
мени - и меничног овлашfiења за исти број дана.
Истов о емено Овлашfiујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 
динар: (минимално 10% од вредности понуде без ПДВ), и да безусловно и неопозиво; без
проте а и трошкова, вансудски у складу са важеfiим прописима извршити наплату са вих
рачун- Дужника (унети
одгов . ajyћe податке дужника — издаваоца менице — назив, место и адресу) код банке, а у
корис ј повериоца. Јавно предузеFiе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска 13,
Огран к"Дринско — Л,имске ХЕ", трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, матични
број 2053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-797-13, Банка Интеса АД.
Овлашfiујемо банке код којих имамо рачуне за наплату — плаflање изврше на терет свих
нашихрачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекан~а у случају да на
рачун ~па уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приорите га у
наплатл са рачуна. 1

i
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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.

Меница је важеfiа и у случају да дође 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 презимео влашћеног лица).

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

Издавалац менице

Услови меничнео бавезе:
1. Уколико као понуfјач 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 необезбедимо или одбијемо да
обезбедимо средство финансијског обезбеi7ења у року дефинисаном у конкурсној
документацији.

Датум: Понуi7ач:
М.П.

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

понуде
• фотокопију важеТiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање

новчаним средствима понуfјача код пословне банке, оверену од стране банке
• 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
н6с).

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.
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ПРИЛОГ 4.

нао нову одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр.
16/6~, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист
РС 8/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04,
62/0~, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину
кори ' fiења јединствених инструмената платног промета

(напQ~nена: не доставља се у понуди)

дvж~и к:  
(наз и седиште ПонуFјача)
мАт~чни БРоЈ дУЖниКА (понуFјача):  
тЕкуЋи РАчvн дУЖникА (понуђача):  
пиБ 1ЦУЖНИКА (Понуђача):  

и зд е д а н а године

М ~~ НИЧНО ПИСМО —"ОВЛАШЋЕF6Е ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ

t МЕНИЦЕ
за Ј ~/2100/0383/2019 —" Отклањање последица клизишта на обали језера

Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2"
РХЕ

~

КОР ' нИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска
13, Огранак "Дринско —.Лимске ХЕ", трг душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина
Башта, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-79~7-13,
Банка Интеса АД ~i

i
Пред:'емо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива,
без п ава протеста и наплатива на први позив, серијски број  (уписати
серијс и број) као средство финансијског обезбеFјења и овлашfiујемо Јавно предузеFiе
„Еле 'роприведа Србије" Београд, Балканска 13, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ' ; трг
Душа 'а Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта као Повериоца, да предату меницу може
попун ти до максималног износа од   динара, (и словима

динара),
(мини ално 10% од вредности Уговора 6es ПДВ), по Уговору, за ЈН/2100/0383/2019 —
"От : њање последица клизишта на обали језера РХЕ Бајина Башта у селу Заовине -
Фаза 2" 7 број   од  (заведен i код
корис., ика - Повериоца) и бр. од i 
(завед-н ;код дужника) као средство финансијског обезбеТјења за добро извршења
посл - као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши
дели чно или неквалитетно. '

Издат: бланко сопствена меница серијски број (уписати серијски број)
може се поднети на наплату у року доспеfiа утврFјеном Уговором број

од године (заведен код Корисника-
Повер~оца) и број од године;(заведен код
дужни а) т.ј. најкасније до истека рока од дана (минимално 30 (тридесет) дана) од
рока : жења уговор~а, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашfiења, за исти број дан'а за
који Тiеlбити продужен и рок важења уговора. i
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Овлашfiујемо Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско —
Лимске ХЕ", Трг Душана ЈерковиFiа број 1, 31250 Бајина Башта, као Повериоца да у складу
са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло
менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату -
издавањем налога за наплату на терет текуFiег рачуна Дужника број код
  Банке, а у корист текуfiег рачуна Повериоца број1б0-
797-13 Banka lntesa.

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

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

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

Ово менично писмо - овлашflење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Место и датум издавања Овлашfiења

Датум: ПонуFјач:
М.П.

Потпис овлашflеног лица

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

извршење посла
• фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање

новчаним средствима понуfјача код пословне банке, оверену од стране банке
• 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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ПРИЛОГ 5.

на о•нову 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, Сзi.лист
РС 8~/15) и Закона оплатним услугама (Сл. лист СРЈ бр. О3/02 и 05103, Сл. гл. РС бр. 43/04,
62/Оо 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину
кори ' fieњa јединствених инструмената платног промета

i
(нап ; мена: не доставља се у понуди)

дvжІ ик:  
(наз в и седиште ПонуFјача)
мАт чни 6FOJ дУЖниКА (понуfјача):  
тЕкvи РАчvн дvжникА (понуfјача):  
пиБ УЖНИКА (Понуfјача):  

И ЗД

М

за ЈН/2100/0383/2019 — "Отклањање последица клизишта на обали језера
~ Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2" 1

i
КОРVIСНИК - ПОВЕРИЛRЦ:Јавно предузеfiе „Електроприведа Србије" Београд, Балканска

13, Огранак "Дринско —Лимске ХЕ", трг душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина
Башта, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-797-13,
Банка Интеса АД !

Пред 'емо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива,
без п ава протеста и наплатива на први позив, серијски број (упи'сати
сериј и број) као средство финансијског обезбеi7ења и овлашfiујемо; Јавно предузеflе
,,Елеіфроприведа Србије" Београд, Балканска 13, Огранак "Дринско — Лимске ХЕ"!, трг
Душа а Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта, као Повериоца, да предату меницу може
попу ти до максималног износа од   динара, (и словима

1  динара)
(минd ално 5% од вредности Уговора без ПДВ), по Уговору, за ЈН/2100/0383%2019
"Откл њ'ање последица клизишта на обали језера РХЕ Бајина Башта у селу Заовине -
Фаза '' 2", број   од  (заведен код
Корис ика - Повериоца) и број од
 (заведен код дужника) као средство финансијског обезбеfјења за
откла' ање недостатака у гарантном року, уколико
 (назив дужника), као дужник не
отклони недостатке у гарантном року.

Изда
број)

је дана године

НИЧНО ПИСМО — ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕ Н~ Е
МЕНИЦЕ i

РХЕ

(уписати серијски '
року доспеfiа утврђеном Уговором број
 године (заведен код Корис ика-

Пове иоца) и број од године (заведен код
дужн ка) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) календарских дана од гарантног рока
с тим Ја евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлашfiења, за исти број дана за који fie бити продужен и гарантни рок.

~ Бланко соло меница серијски број 
може се поднети на наплату у

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

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

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашТiења, 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 овлашfiеног лица).

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

Датум: ПонуFјач:
М.П.

Потпис овлашfiеног лица

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

недостатака у гарантном року
• фотокопију важеfiег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање

новчаним средствима понуfјача код пословне банке, оверену од стране банке
• 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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ЗАПИСНИК О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА
за ЈН/2100/0383/2019 - "Отклањање последица клизишта на обали језера РХЕ

! Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2" ~

Датум 

ИЗВОЋАЧ РАДОВА:

(Назив правног лица)

(Адреса правног лица)

НАРУЧИЛАЦ:

ПРИЛОГ б.
~

ЈП "Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 13,
11000 Београд

Огранак
"Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Трг Душана ЈерковиFiа број 1
31250 Бајина Башта

Број vговора/Датум:  
Угово ена вредност (без ПДВ-а): 
Плаfl'но'по уговору (без ПДВ-а): 
Прео~ ало за плаfiање по уговору (без ПДВ-а): 
Број н.лога за набавку/наруџбенице (НЗН):  
Место извоfјења радова/ Место трошка':  
Објек. т:  

А ; ДЕТАГ6НА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА:
I1

Укупн вредност изведених радова по спецификацији (без ПДВ-а)

ПРИ h ОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере,
јед.ц-ну'без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а) /
Изве тај о изведеним радовима

Пред' ет уговора (радови) одговара траженим техничким карактеристикама.
Предмет уговора нема видљивих оштеfiења

❑ ДА
❑ НЕ
❑ ДА
❑ НЕ

Укупан број позиција из спецификације: Број улаза:

Навесtи ; позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају
реклаг~ације):
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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):

Б) да су радови изведени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору
потврFјују:

ИЗВОЋАЧ РАДОВА:

(Име и презиме)

(Потпис)

НАРУЧИЛАЦ: ОВЕРА НАДЗОРНОГ ОРГАНА 2

Руководилац пројекта/
Одговорно лице по Решењу

(Име и презиме)

(Потпис) (Потпис и лиценцни печат)

') у случају да се радови односи на веfiи број МТ, уз Записник приложити посебну
спецификацију по МТ
2) потписује и печатира Надзорни орган за услуге инвестиционих пројеката

HAflONIEHA:

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

Појашњења:

1. налог за набавку=наруџбеница (излазни документ ка Извођачу радова, издат на
основу vговора) оБавЕзАн пРилог зАписникА.

2. Потпис од стране наручиоца на Записникујвједан и тоје nomnuc Одговорног лица за
праГiење извршења уговора имвнованог Решењем.

З. Извођач радоваје дужан да уз фактуру достави и обострано потписани Записник.
4. Обаввза наручиоца јв издавањв писмвног налога за набавку.
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Конкурсна документација ЈН/2100/0383/2019 ,

МОДЕЛ УГОВОРА ,
ВНУ НАБАВКУ број ЈН/2100/0383/2019 — "Отклањање последица клизишта

на обали језера РХЕ Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2" 1

~дц са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде 6ufle закључен
~р о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у

Члано
1.

2

Јавно предузеЋе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Матични, број
20053658, ПИБ 103920327, Текуfiи рачун 160-700-13 Вапса lntesa ад Београд,
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ "Бајина Башта", Трг Душана ЈерковиЋа број 1, 31250 Бајина Башта
које заступа Зорица Јовановиn, дипл.економиста, Финансијски дирекrор Огранка
"Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта, по Пуномоfiју број 12.01.47976/1-
15 од 24.09.2015. године и 'допуни Пуномоfiја број 12.01.47951/2-15 од 07.10.2015.
године ;
М Б 20053658
ПИБ 103920327
Текуhи рачун број 160-797-13, Банка 1NTESA a.d. Beograd
(у 'даљем тексту: Наручилац)

 из
Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
ТекуЋи рачун број:  
(у даљем тексту: ИзвоТјач радова)
и групе/подизвоFјачи: (овај став се уноси у Модел само ако постоје)

из
Улица   број
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
ТекуЋи рачун број:  

Улица   број
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
ТекуЋи рачун број:  

из

У даљзм тексту за потребе овог Уговора заједно названи: Уговорне стран~е,

Закљу иле су дана  године у Бајиној Башти,
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС` бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), (даље: Закон), Наручилац је спровео Отворени поступак јавне набавке за набавку
радова број ЈН/2100/0383/2019 - "Отклањање последица клизишта на обали језера РХЕ
Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2".
На основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца, од  . године, Понуfјач је доставио понуду број
  од   године (у даљем тексry: Понуда) (уписује
Понуђач).
Наручилац је на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, сачињемог у складу са
чланом 105. Закона и Одлуке о додели уговора број  од
 године, донете у складу са чланом 108. Закона, изабрао ИзвоТјача радова
 за извоFјење радова из става првог овог члана (ynucyje
Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.

Предмет овог Уговора је извођење радова "Отклањање последица клизишта на обали
језера РХЕ Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2" (даље:радови), а према захтевима и
условима из Конкурсне документације Наручиоца, прихваFiене понуде Извоfјача радова број
 од  -  године (КД и Понуда као Прилози), саставни су део
овог Уговора.
Наручилац уговара радове предвиђене у Обрасцу структуре цене, који је саставни део
конкурсне документације као Прилога, овом Уговору.
Количине радова из Обрасца структуре цене - Предмера и предрачуна радова су, због
специфичности предметних радова, дате оквирно тако да их Наручилац може, по
потреби, кориговати у току извоТјења радова или од неких одступити,.сходно стварно
исказаним потребама у току извоFјења радова на терену.
Делимично извршењв уговора Извоfјач радова ћe у складу са Понудом, уступити
подизвођачу:  (назив
Подизвођача из АПР) и то:  
(опис радова), са процентом учвшfiа у понуди од (бројчано исказани процента).
(попуњава Понуђач)
ИзвоFјач радова који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза двлимично уступио
подизвођачу у потпуностијв одговоран Наручиоцу за реализацију радова.
Група понуfјача у заједничкој понуди, одговорнаје неограничено и солидарно за извршење
обавеза по основу овог Уговора.

Члан 3.
Извоfјач радова се обавезује да радова из члана 2. овог Уговора изведе у складу са
прописима Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама
произвоfјача, а у свему према одредбама овог Уговора и сопственој Понуди.
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ЦЕН

Члан 4.
Укупн уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи:
обрауі натог пореза на додату вредност.
(словl ма: 
(попу~ - ава Наручилац приликом закључења Уговора).
Зван ~

динара, без
i

)

и ни средњи курс евра на дан отварања понуда, курсна листа НБС бр. _, износи
• динара. ~

Угоеррену цену fie, након анализе Понуда, формирати Наручилац. 1
Плаi►~ања ~ie се epwumu по стварно изершеним радовима у складу са понуТјеним —
усвој~нимјединичним ценама из Уговора. ј
Укуп~ о изведене количине радова, по угоеореним јединичним ценама, ни у ком
случ~ју не могу бити — финансијски eeTie од угоеорене вредности. !
На це у из става 1. овог члана обрачунава се припадајуFiи порез на додату вредност у складу
са пр•писима Републике Србије.

Члан 5.
Угово не; стране су сагласне да се јединичне цене из основне понуде нefie мењати у случају
проме е цена елемената на основу којих је формирана јединична цена радова (фиксна
цена) за све време важења овог Уговора.

УСЛ И!И НАЧИН ПЛАЋАFbА
Члан б.

Цену аз члана 4. овог Уговора, Наручилац fie платити на следеflи начин:

До 90' о о'д укупно уговорене вредности, увеFiане за припадајуfiи порез на додату вредност
биfiе лаfiено по испостављеним привременим ситуацијама испостављених на основу
извед= них количина уговорених радова и потписаних и оверених листова граfјевинске књиге,
које с оверене од одговорних лица Уговорних страна, у законском року до 45 дана од дана
прије~~а истих на писарници Наручиоца, остатак по завршетку радова, окончаном ситуацијом
у зако ском року до 45 дана од дана пријема исте на писарници Наручиоца.
Окон на ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног
обрач' на изведених радова, које записнички оверававају одговорна лица за примопредiају и
конач и обрачун изведених радова Уговорних страна.

i
Сва п' аТiања fie се вршити на основу потписаних и оверених привремених ситуација и
оконч е ; ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашfiује Наручилац у
склад~ са' Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 8112009 - испр.,
б4/201 I - одлука УС, ;24/2011, 121 /2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 -
одлук~а УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стру~чног
надзо а(''Сл. гласник РС", бр. 22/2015).
У при ременој ситуацији, за изведене радове, навести ознаку делатности прописане
Уред м о класификацији делатности из области граfјевинарства.
Привр мене и окончана ситуације се испостављају најкасније до 05. у месецу за ра~дове
изврш не; у претходном месецу, према количинама из обрачунских листо.ва; граfјевt1нске
књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа, у складу са
Законфл о планирању и изградњи.
Уз прЈ~ ремене ситуације и окончану ситуацију, ИзвоFјач радова је обавезан да достави
Наруч оцу Записнике о извршеној контроли радова а који се у каснијим фазама не моry
контр лисати, оверене и потписане од стране Стручног надзора, као и листове граfјевинског
дневни~ка за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и
оверене. ~

Ч I
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ПлаFiање fie се вршити у динарима у складу са чланом 4. овог Уговора.

У случају примене корекције цене ИзвоFјач радова Tie издати рачун на основу уговорених
јединичних цена, а за вредност корекције цене на рачуну Tie 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, биће
реализоване највише до износа средстава, која Fie за ту намену бити одобрена у новом
програму пословања ЈП ЕПС за године у којима fie се плаТiати уговорене обавезе.
Извођач радова се обавезује да се приликом испостављања рачуна — ситуације
обавезно позове на.број и предмет Јавне набавке и заводни број Уговора (заводни
број код наручиоца).

СРЕДСТВА 06E36EЋEFbA
Члан 7.

Средство финансијског обезбеhења за добро извршење посла: 
Извођач радова се обавезује да наручиоцу, у тренутку закључења Уговора, а најкасније у
року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника
уговорних страна, а пре почетка извоi7ења радова, као одложни услов из члана 74. став 2.
Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 — одлука УСЈ и
57/89, „Сл.лист СРЈ" бр. 31/93 и ,,Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003 — Уставна повеља), као СФО за
добро извршење посла преда наручиоцу:
1. бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права

протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од
стране овлашћеног лица, •

2. Менично писмо — овлашFiење којим понуfјач овлашflује наручиоца да може наплатити
меницу на износ од минимално 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. фотокопију важеflег Картона депонованих потписа овлашflених лица за располагање
новчаним средствима понуFјача код пословне банке, оверену од стране банке,

4. фотокопију ОП обрасца,
.5. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница народне банке Србије (фотокопија

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења
н6с).

Меница за добро извршење посла обавезно се доставља у року од 10 дана од
закључења Уговора, у супротном •Наручилац може покренути поступак раскида
Уговора и активирање, код банке, СФО за озбиљност понуде.
Меница може бити наплаhена у случају да Извоfјач радова не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Достављање средства финансијског обезбеFјења из става 1. овог члана представља
одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не
испуни.
Уколико се средство финансијског обезбеТјења не достави у остављеном року, сматраfiе се
да је Извоfјач радова одбио да закrључи Уговор.
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Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року: 
Изво ач радова се обавезује да Наручиоцу у тренутку примопредаје радова или најкасније
5 да пре истека средства финансијског обезбеfјења за добро извршење посла, достави:
1. іанко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива,

з права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом
о~' стране овлашflеног лица, i

2. Мнично писмо — овлашfiење којим понуFјач oвnawfiyje наручиоца да може наплатити
п~ ницу на износ од минимално 5% од вредности уговора (без, ПДВ-а) са роком
в жења минимално 30 (тридесет) календарских дана дужим од гарантног рока, с
т м да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење; рока
в жења менице и меничног овлашfiења,

3. ф~токопију важеflег Картона депонованих потписа овлашfiених лица за располагање
нРвчаним средствима понуi7ача код пословне банке, оверену од стране банке, !

4. ф~токопију ОП обрасца,
5. ДQ каз о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија

З~хтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
м-нице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења НБС).

~ 
Мени а може бити наплаfiена у случају да ИзвоТјач радова не отклони недостатке у
гаранІ ном року.
Укол ко, се средство финансијсиог обезбеђења не достаеи у уговореном року,
Нару' илац има право да наплати средство финанасијског обезбеТјења за добро
извр ~ ење посла.

1

РОК

Изво
одма
Нару
услов
извоfј

NIECTO ИЗВОЋЕЊА РАДОВА
Члан 8.

ч радова мора бити спреман да може са извоFјењем предметних радова започети
након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране
оца, а тачан почетак извоi7ења радова fie одредити Наручилац, када се с-~воре
, и о томе благовремено обавестити ИзвоFјача радова односно позвати га да приступи
њу радова.

Извоfч радова је обавезан да радове изврши у року од 30 (тридесет) календарских дана
од дана почетка извођења предметних радова, а радови морају бити завршене најкасније до
31.12.I020. године.
Рок з
Нару
1. и
2. н

Рок з
у угов
1. п
2. п
3. в

а
с : ге;

извоfјење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни
оца, а које онемоryfiавају Извоfјача радова да изведе радове у уговореном року и то:
ене у току радова
надни захтеви Наручиоца.
завршетак радова може се продужити на захтев ИзвоТјача радова или Наручиоца ако
реном року наступе следеfiе околности:
тупање треfiих лица без кривице Уговорних страна
ки'д радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране
менских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора,
оје би битно утицале на сиryрност и безбедност радова, објеката опреме и радне~

4. н надне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;
5. н редвиТјене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се

мb • ају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;
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б. вишкове радова, уколико њихова вредност прелази 10°/о (десет посто) од укупно
уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у
поступку уговарања сагласно Закону.

7. Виша сила коју признају постојеflи прописи
8. Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.
Потреба усклаfјивања извоFјења радова који су обухваflени конкурсном документацијом и
радова који Fie се накнадно уговорити у новом поступку јавне набавке која fie обухватити
преостале радове из техничке документације.
ИзвоТјач радова је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о
разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 115.
Закона о јавним набавкама, што fie такоFје у писаној форми бити верификовано од стране
Наручиоца.

Место извоћења радова 
Место извођења радова је у селу „Доњи МандиFiи" у Заовинама.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОL.ЦА
Члан 9.

Обавезе Наручиоца по потписивању овог Уговора су да:
1 у року од 3 (три) дана, у писаној форми обавести Извоfјача радова о лицу задуженом за

реализацију овог Уговора.
2. у року од 3 дана достави решење за лица која fle вршити стручни надзор на извоТјењу

радова
3. да именује лице одговорно за безбедност и здравље на раду
4. На лицу места са Извоfјачем радова дефинише техничко решење по коме fle се изводити

уговорени радови.
5. Након завршетка радова, заједно са Извоfјачем радова, одреди лица за квалитативни и

квантитативни преглед, примопредају и коначни обрачун изведених радова и опреме
6. редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу

привремених сиryација и окончане ситуације.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЋАЧА РАДОВА
Члан 10.

Обавезе ИзвоFјача радова по потписивању овог Уговора су да:
1. радове изведе у свему према важеfiим техничким прописима, стандардима и

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

2. у року од 3 (три) дана одреди свог представника задуженог за реализацију обавеза из
Уговора и праflење и о томе обавести Наручиоца у писаној форми,

3. одреди одговорне извоfјаче радова, по струкама, у складу са Законом о планирању и
изградњи, у року од 3 (три) дана и о томе у писаној форми обавести Наручиоца,

4. писаним путем обавести Наручиоца о могуfiим кашњењима, као и о разлозима кашњења
а Обавештење о томе доставити Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока
из члана 8. овог Уговора. У противном, сматраFiе се да Извоfјач радова нема основа за
остваривање права на продужење рока и примењиваfiе се одредбе овог Уговора,
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5. о реди одговорно лице за безбедност и здравље на раду и координатора градилишта

у сагласност Наручиоца i
б. у ади и достави Наручиоцу план превентивних мера
7. и ради елаборат обезбеТјења градилишта и све запослене на градилишту упозна са

е '~ аб'оратом о уреfјењу градилишта, а уколико не постоји, упозна са свим' опасноатима,
и~тетностима и ризицима на тим радним местима у складу са Актом о процени риз i ка за
т 'I радна места

8. з све време извођења радова уредно води граFјевински дневник, граfјевинску књиry и
о езбеди књиry'инспекције,

9. з опрему, рад и материјал, наручиоцу без одлагања достави потпуну атестну
д ' кументацију

10. у едно одржава градилиште, материјал депонује правилно и обезбеди несметани
с. o6pafiaj, за све време трајања санационих радова, I

11. п~ завршетку радова, место радова доведе у стање сходно прописима Републике
G•бије,

12. нЈ'касније у року од 3 (три) дана по завршетку радова писаним путем, преко надзорног
о• гана, обавести Наручиоца о тој околоности, ;

13. С~ е примедбе које се односе на обим уговорених радова као и квалитет изведених
р~• ова отклони без новчане надокнаде

14. У Уговор достави попуњене, потписане и оверене Обрасце - Списак радника који fie.
б ти ангажовани на предметним пословима у току извоfјења радова и Списак опреме за
р- • која Tie се користити у току извоfјења радова (само радници које Извођач радова
н • веде на том Списку могу извршавати предметне радове и само опрема са Списка
с може користити у току извођења радова).
У~i•лико у току извоFјења предметних радова, из оправданих разлога, буде неопходна
и ена наведених Спискова, Извоfјач радова се мора, писаним путем, обратити
н~ручиоцу са Захтевом за измену и допуну Списка. након сагласности од стране
н ручиоца, пре измене Списка, Извоfјач радова мора доставити сву потребну
д• ументацију за измену Списка (эахтевану докцментацију за раднике, односно опрему).

Изво
дост

Извоfј
у вез
однос

УГОв

Уколи
из чл.
вредн
вредн
Угово
плаfiа
потра
Извођ

ч радова не може започети извоТјења предметних радова . уколико
ио сву напред наведену документацију.

није
i

~ Члан 11. i
ч радова је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени
са битним елементима овог Уговора, која наступи након закључења овог Уговора,
о током важења овог Уговора и да је документује на прописани начин. ~

Рнд кдзнд.(пЕндли)
Члан 12.

• ИзвоFјач радова не изврши радове који су предмет овог Уговора у ,уговореном оку,
а 8. овог Уговора Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,5 % од
сти предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише у износу од 10 °о од
сти уговора без ПДВ-а. i
е стране су сагласне да у случају из става 1. овог члана Уговора, Наруч,илац изврши

.е обавеза Иэвоfјачу радова по ситуацији/рачуну пребијањем доспелик обавеза са
ивањима по основу уговорне казне, а преостали износ уплатом на текуfiи рачун
ча радова у року из члана б. овог Уговора.

I
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КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ
РАДОВА

Члан 13.
ИзвоFјач радова је у обавези да преко Стручног надзора писмено обавести Наручиоца о
завршетку уговорених радова и спремности за примопредају Уговорених изведених радова,
најкасније 3 (три) дана по завршетку свих радова.

Члан 14.
Потписивањем Записника о примопредаји изведених радова oмoryFiyje се спровоfјење
коначногобрачуна.

Члан 15.
Примопредају и коначни обрачун изведених радова врше одговорна лица за
примопредају и коначни обрачун.
Уколико од стране одговорних лица буду комстатовани недостаци, чије отклањање није било
нужно у примопредају изведених радова, Извођач радова је дужан да и те недостатке
отклони у накнадно остављеном року који не може бити краfiи од 5 дана ни дужи од 10 дана.

Члан 16.
Извоfјач радова је дужан да сараТјује са одговорним лицима за примопредају изведених
радова (са квалитативним и квантитативним прегледом и пријемом) и да поступи без
одлагања по свим захтевима те одговорних лица.
Наручилац и Извоfјач радова су дужни да одговорним лицима за примопредају изведених
радова обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи.
Уколико одговорна лица за примопредају изведених радова у свом извештају констатује
примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који
предложе одговорна лица.
Уколико Извоfјач радова у остављеном року не поступи по примедбама одговорних лица за
примопредају изведених радова Наручилац fle ангажовањем треfiих лица отклонити
недостатке о трошку Извоfјача радова путем наплате менице за добро извршење посла.
По добијеном позитивном извештају одговорних лица за примопредају изведених радова
Наручилац и Извоfјач радова fle, без одлагања, а најкасније у року 7 (седам) дана,
приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.
Након примопредаје изведених радова може се приступити коначном обрачуну изведених
радова и опреме.

Члан 17.
За случај било каквог квантитативног или квалитативног одсryпања, представници
Наручиоца и Извоi7ача радова сачиниfiе Записник са примедбама који fie Извођача радова
обавезивати да установљена одступања отклони у року, задатом од стране комисије, и
процес извршења усагласи са условима из конкурсне документације.
У супротном Наручилац стиче право да раскине овај Уговор и активира Меницу за добро
извршење посла.

Члан 18.
Ако није мoryfle извршити квантитативни и квалитативни пријем предмета Уговора из било
којих разлога или ако нема услова за извршење, из разлога што ИзвоFјач радова није у стању
да изврши обавезе из овог Уговора, Наручилац Tie оставити накнадни рок за извршење истог.
Ако ни у накнадном року који не може бити краТiи од 5 ни дужи од 10 дана не буде извршен
квантитативни и квалитативни пријем, Наручилац стиче право на раскид овог Уговор и
активирање Менице за добро извршење посла.
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ИТА НА ГРАДИЛИШТУ
Члан 19. 1~

ч радова је обавезан да предузме мере техничке заштите и друге мере за сигурност
, радника и материјала, пролазника, јавног cao6pafiaja, суседних објеката, оког~ине и

не треflих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које
ењ;ем уговорених радова евентуално причини Наручиоцу и/или треfiим лицима.
ч радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је
а због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране
ча радова, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао ИзвоFјач
, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под ітетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала
усле смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручiиоца,
као и;сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица
настаЈ1іе штете. ~
Укол о Уговорне стране заједнички, преко овлашfiених представника констатују и
запис ' ички потврде да је за део настале штете из става 1. овог члана одговоран Наручилац,
Изво ' ч радова има право на накнаду тогдела висине исплаflене штете на начин и условима
nnafi _ а сходно члану б. овог Уговора. ;

Изво ч радова је посебно обавезан:
1. д

1
и
н
С

Члан 20.

' се придржава Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл:гласник РС', бр.
i1/2005, 91/2015) и Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 20/2015)
Правилника о општим мерама заштите од опасног дејстава електричне струје,

ењеног за рад на објектима у радним просторијама и на градилиштима ("Сл. гласнику
С' бр. 21189) 

2. д~Р

и~л !
3. да

з~~
4. д

З і
ш '

5. п
д
о

пре почетка извоТјења радова Наручиоцу достави документе о оспособљености
qника за безбедан и здрав рад; за послове које Fie обављати код Наручиоца, лекарске
зештаје за наведене раднике издате од стране медицине рада; задужења радника са
чним и колективним заштитним средствима,
пре почетка извођења радова Наручиоцу достави стручни налаз да су опрема и opyfja
рад исправна, што се потврFјује стручним налазом од овлашfiених куfiа, '
пре почетка извоfјења радова, јави именованом и одговорном лицу за безбедност и
авље на раду Наручиоца, ради упознавања ангажованих лица са опасностима и

етностима и мерама заштите на пословима на којима су ангажовани.
ва и обавезе уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду
инисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који су саставни део
г уговора.

Члан 21.

Пре гчетка извођења радова из члана 2. овог Уговора, Извођач радова ,је дуж~н да
Наруч оцу достави списак ангажованих радника и да сваку промену ангажованих лица
прија 'iи Наручиоцу,' уз достављање тражене докуметације из овог Уговора и јјавњањ без
одлаг а, именованом и одговорном лицу Наручиоца за безбедност и здравље на ра; у. ~
ГАРА ТНИ РОК '

Члан 22. ~
Гаран~ и рок за предмет набавке је   месеца и почиње да тече од дана
саставања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране надзорног
органа и овлашfiених представника Уговорних страна. ;
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ВИШАК РАДОВА И НЕПРЕДВИЋЕНИ РАДОВИ
Члан 23.

Уколико се током извоfјења уговорених радова појави потреба за извоfјењем радова више
од уговорених, који прелазе 1 О% вредности укупно уговорених радова, ИзвоТјач радова је
дужан да застане са том врстом радова и о•томе обавести стручни надзор и Наручиоца у
писаној форми. ИзвоFјач радова није овлашfiен да без писане сагласности Наручиоца мења
обим уговорених радова и изводи вишкове радова који прелазе 10°/о вредности укупно
уговорених радова.
ИзвоFјач радова је дужан да приступи извоFјењу хитних непредвиђених радова, уз сагласност
стручног надзора, уколико је њихово извоFјење нужно за стабилност објекта или за
апречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава
воде и сл.). Извоfјач радова и стручни надзор су дужни да одмах по наступању ванредних и
неочекиваних догаТјаја о томе обавесте Наручиоца.
Посебне узансе о грађењу („Сл. Лист СФРЈ", бр. 18/77) fie се примењивати за евентуалне
вишкове радова до 10 % уговорене вредности радова, а за остале вишкове радова Fie се
примењивати Закон. Вишак радова до 10°/о уговорених радова сматра се уговореним
радовима по опису и јединичним ценама из Уговора.
Извоi7ач се обавеэује да поред радова из Предмера и предрачуна радова, независно од
стварно изведене количине, изведе и све евентуалне Непредвиfјене радове који уговором
нису обухваfiени, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за испуњење
Уговора и чија укупна вредност није веfiа од петнаест процената (15%) вредности
уговорених радова.
У случају појаве непредвиfјених радова Наручилац fie поступити у складу са чланом 36. став
1. тачка 5. Закона.

Члан 24.
ИзвоFјач радова је дужан да колективно осиryра своје запослене у случају повреде на раду,
професионалних обољења и обољења у вези са радом.
Извоfјач радова је дужан да поседује полису осиryрања од одговорности из делатности за
штете причињене треfiим лицима.

Члан 25.
Извођач радова 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 Наручиоца да спроводи контролу примене
превентивних мера за безбедност и здравље на раду, док се не отклоне његове примедбе у
вези са повредом безбедности и здравља на раду.
Извоfјач радова нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог
обустављања послова на начин утврfјен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за
извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одреfјеног, у
складу са прописима, од стране Наручиоца за спровоfјење контроле примене превентивних
мера за безбеданост и здравље на раду.

ВИША СИЛА
Члан 26.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобаfја од одговорности за извршавање свих
или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење
уговорених 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 онемогуflено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.
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Уговојјна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогуflено услед дејства више
силе ј у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам)
часов , од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести друry Уговорну
стран~ о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање
доказ о постојању више силе.
За вр-ме трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак,
или итакједне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или
у вез 'дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна
стран:, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.
Укол ко деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне
стран - fle се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора —
одлаг-'i њу испуњења и о томе fie закључити анекс овог Уговора, или fle се договорити о
раски~у овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу '— ниједна од
Угово•них страна не стиче право на накнаду било какве штете.

ЛИЦР ЗАДУЖЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА (надзор и финасијска реализација)
Члан 27.

Нару лац, у складу са својим интерним прописима именује:
➢ lbубодраг Јездиfl дипл. пољ.инж.- за надзорног органа и
➢ Оливера Лендиfiа - лице задужено за праfiење финансијске

1

реализације Уговора.

Имен¢=ани су дужни да врше следеfiе послове:
1. наI • зор над извоfјењем радова, Обрачун изведених радова,
2. п ~_fiење степена и динамике реализације Уговора;
3. п~,:fiење датума истека Уговора;
4. п =Тiење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања,

а .ве у складу са Решењима која fie бити прилог Уговору.
Изво - ч радова именује  , као одговорно ли
извр ~; ње Уговора, од стране ИзвоFјача радова (попуњаеа Понуђач).

РАСК Д УГОВОРА
Члан 28.

Угово
стран
Наруч~лац има право на једнострани раскид Уговора у следеfiим случајевима:
1. vk

е за

се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношflу воља Уговорних

лико Извоfјач ̀ радова касни са извоFјењем радова дуже од 25 календарских дана као
и о Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документаі.I'ијом
иr[ , из неоправданих разлога прекине реализацију овог, а без сагласности'Наручиоца;

2. ук'лико извршени радови не одговарају прописима Републике Србије или стандардима
за i у врсту посла и квалитету наведеном у понуди ИзвоFјача радова, а Извођач радова
ни' поступио по примедбама стручног надзора.

3. У~ лучају раскида уговора, Извоfјач радова је дужан да изведене радове обезбеди и
са ува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек,из едених радова до дана раскида уговора.

Трошкове једностраног раскида овог Уговора сноси Уговорна страна која је одговорна за
раски, уговора. ;~

i,
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Износ штете која настане раскидом Уговора утврfјује Комисија састављена од представника
Наручиоца и Извоfјача радовау свему у складу са одредбама 300 о раскиду уговора и
правила о накнади штете.

PEWABAFbE СПОРОВА
Члан 29.

Уговорне стране су сагласне да fle сваки спор који настане у вези са овим Уговором,
настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране fie решити
споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из
овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда.
У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак
се води на српском језику.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.

Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и
потписане од стране законских эаступника Уговорних страна.

Члан 31.

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

Члан 32.

Овај Уговор се сматра закљученим, када га потпишу законски заступници/овлашflени
представници Уговорних страна, а ступа на снагу када Извоfјач радова испуни одложни
услов и достави Меницу за добро извршење посла из члана 7. овог Уговора.
Овај Уговор важи до обостраног испуњења Уговорних обавеза а најкасније до 30.04.2021.
године.

Члан 33.

Саставни део овог Уговора чине Прилози:
1. Конкурсна документације за предметну јавну набавку број ЈН/2100/0383/2019
2. Споразум о заједничком наступању — у случају подношења Заједничке понуде
3. Понуда Извођача радова, број   од . године, која је

код Наручиоца заведена под бројем дана . године
(не попуњава понуђач)

4. Образац структуре цене — Предмер и предрачун
5. Решења о одговорним лицима од стране Наручиоца, за извршење и реализацију

Уговора
б. Списак радника Извоfјача радова
7. Списак ангажованих средстава Извоfјача радова
8. Потврда о безбедности и здрављу на раду
9. Прилог о безбедности и здрављу на раду
10. Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација.
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Члан 34.
што није реryлисано овим Уговором примењују се одредбе 300 и других прописа

Члан 35. 1

говор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од .којих је 4 (четири) примерка за
ца и 2 (два), идентична, примерка за Извоfјача радова. i

НАРУЧИЛАЦ: ИЗВОЋАЧ РАДОВА:

"Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 13,
11000 Београд

Огранак (Назив)
ринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Трг Душана Јерковиflа број 1 М.П. (Потпис);
31250 Бајина Башта ;

Зо ица Јовановиfl, дипл.економиста
~инансијски директор Огранка

(Име и презиме)

(Функција)

Напог ена: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документације
предс~авља садржину Уговора који fie бити закључен са изабраним понуђачем коме
додељlен Уговор о јавној набавци.

и он
буде
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Прилог о безбедности и здрављу н8 раду
за ЈАВНУ нАБАВКУ број Јн/2100/0383/2019

"Отклањање последица клизишта на обали језера РХЕ Бајина Башта у селу
Заовине - Фаза 2"

нАРУЧИЛАЦ:
Јавно предузеnе"Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Огранак "Дринско
- Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
трг Душана ЈерковиТiа број 1, 31250 Бајина Башта,
које заступа Финансијски директор Огранка Зорица Јовановиfi, дипл.ецц.,
по Пуномоflју број 12.01.47976/1-15 од 24.09.2015. године и
Допуни Пуномоfiја број 12.01.47951/2-15 од 07.10.2015. године
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
Текуfiи рачун број: 160-797-13,Банка Интеса АД
(у даљем тексту: наручилац)

и
ИЗвОЋАЧ РАДОВА:

из
Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
текуFiи рачун број:  
(у даљем тексту: ИзвоFјач радова)
Чланови групе/подизвоfјачи: (овај став се уноси у Модел само ако постоје)

1  из 
Улица   број 
кога заступа ,  
МБ  
ПИБ 
Текуflи рачун број:  
2  из 
Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
текуflи рачун број:  

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

r-
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Уводне одредбе
: сагласно констатују да су посебно посвеfiене реализацији циљева безбедности и

а на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора за
абавку број ЈН/2100/0383/2019 — "Отклањање последица клизишта на бали језера

РХЕ Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2": као и свих других лица на чије здравље и
безбе ност моry да утичу радови које су предмет Уговора.

Стране су сагласне:
1 да је;Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и эдравља на

послених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца радова,
ица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и
ионалних болести и доследно спровоfјење Закома о безбедности и здравља на раду
асник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као и других прописа Републике
и посебних аката Наручиоца, која реryлишу ову материју.
аручилац захтева од ИзвоРјача радова да се приликом извоfјења радова које су
т 'овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са
ђењем и унапреFјењем безбедности и здравља на раду запослених и свих дbугих
оја учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној
и, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно
ђење Закона, као и других прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца,
ryлишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи моryfiи ниво
од настанка повреда на раду или професионалних болести. ~
звоТјач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 11 Уводних одредби.

~ мет овог Прилога о БЗР је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача
-, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања услуга које

~ мет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).
.ђач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да току
ма за извоfјење радова и које су предмет Уговора, у току трајања уговорних обавеза,
риликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са
м као и осталим прописима у Републици Србији који реryлишу ову материју и
им актима Наручиоца.
i ђач радова дужан је да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене

д а безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина,
~ва 'за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагоfјени и
:Fјени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која
~е за извоfјење радова које су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или

учесника у cao6pafiajy.
4. Из ; Тјач радова дужан је да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом
извођ iње радова које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвоfјаче,
коопе анте, повезана лица).
5. Изв ђач радова његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току
припр ма за извоТјење радова, које су предмет Уговора, у току трајања уговорених обавеза,
као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила,.
интерних 1стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наруі.iиоца
радов
5.1. за
5.2. о
раду;

, а посебно су дужни да се придржавају следеFiих правила: ;
iрањено је избегавање примене и/или ометање спровоfјења мера БЗР;
авезно је поштовање правила коришТiења средстава и опреме за личну заштиту на
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5.3. процедуре Наручиоца за спровоFјење система контроле приступа и дозвола за рад увек
морају да буду испоштоване;
5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да
буду испоштоване;
5.5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама
Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;
5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашfiено
фотографисање;
5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у cao6pafiajy.
6. ИзвоТјач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и
свих других лица која ангажује приликом извоFјења радова које су предмет Уговора.
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неfiе сносити никакву одговорност нити
исплатити накнаде/трошкове извоfјачу радова по питању повреда на раду, односно
оштеfiења средстава за рад.
7. Извођач радова дужан је да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снаry за коју
има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу
са Законом као и прописима који реryлишу Б3Р у Републици Србији и која fie бити
опремљена одговарајуfiим средствима и опремом за личну заштиry на раду за извођење
радова који су предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици Србији који
реryлишу ову материју и интерним актима Наручиоца.
8. Извоi7ач радова дужан је да о свом трошку обеэбеди све потребне прегледе и испитивања,
односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад. која fie бити
коришFiена за извоТјење радова које су предмет Уговора, а све у складу са прописима у
Републици Србији који реryлишу ову материју и интерним актима Наручиоца.
Уколико Наручилац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или
извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење
истих средстава за рад на локацију Наручиоца нefie бити дозвољено.
9. Извођач радова дужан је да Наручиоцу најкасније 3 (словима: три) дана пре датума
почетка извођење радова, достави:
списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су упознати са
обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,
списак средстава за рад која fie бити ангажована за извоfјење радова, и
податке о лицу за БЗР код Извоfјача радова

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Извођач радова је дужан да достави доказе о:
9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,
9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,
9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и
9.1.4. коришТiењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.
10. Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав
рад приликом извоРјења радова које су предмет Уговора.
Извоfјач радова дужан је да лицу одреfјеном од стране Наручиоца омогуhи перманентно
моryFiност за спровоFјење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.
Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље
запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи
заустављање даљег извоfјења радова, док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах
обавести Извоfјача радова као и надлежну инспекцијску службу.

Страна 70 од 77



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

Конкурсна документација ЈН/2100/0383/2019

Извоfј ч радова се обавезује да поступи по налоry Наручиоца из става 3. ове тачке.
11. Стране су дужне да у случају да у току реализације Уговора деле радни простор, capafjyjy
у приіјени прописаних мера за безбедност и здравље запослених. ;
Страі. су дужне да, у случају из става 1. тачке 11. овог Прилога о БЗР, узимајуflи у обзир
приро у послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за
откла ање ризика од повреfјивања, односно оштеFiења здравља запослених, као и да
промг но обавештавају једна друry и своје запослене и/или представнике запослених о тим
ризицЈіма и мерама за њихово отклањање. I
Начинl остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврFјује се споразумом.
Спора умом у писменој форми, из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца
одреfј је се лице за координацију спровоТјења заједничких мера којима се обезбеFјује
безбе L ност и здравље свих запослених. i
12. ~ Извођач радова дужан је да благовремено извештава Наручиоца о свим догаfјајима
из об асти БЗР који су настали приликом извоfјења радова, који су предмет Уговора, а
нароч тоtо свим опасностима, опасним појавама и ризицима.
13. Извођач радова дужан је да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на iраду
који jg издао за сваког свог запосленог и других лица која ангажује приликом извоfјења
радов које су предмет Уговора а који се повредио приликом извоfјења радова које су
пред~ т Уговора и то у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа, од сачињавања
Изве аја о повреди на раду.
14. О~ај Прилог о БЗР је сачињен у б(шест) истоветних примерака од којих је 4 (четири)
примерка за Наручица и 2 (два), идентична, примерка за Извоfјача радова.

НАРУЧИЛАЦ:

"Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 13,
11000 Београд

Огранак
ринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Трг Душана ЈерковиТiа број 1
31250 Бајина Башта

Зо ица Јовановиn, дипл.економиста
инансијски директор Огранка

)

ИЗВОЋАЧ РАДОВА:

(Назив)

М.П. (Потпис)

(Име и презиме)

(Функција)
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УГОВОР
о чувању пословне тајне и поверљивих информација

за ЈАВНУ НАБАВКУ број ЈН/2100/0383/2019
"Отклањање последица клизишта на обали језера РХЕ Бајина Башта у селу

Заовине - Фаза 2"

Закључен измеfју
1. Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Матични број

20053658, ПИБ 103920327, Текуfiи рачун 160-700-13 Banca lntesa ад Београд,
Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта,
ХЕ "Бајина Башта", ТргДушана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта
које заступа Зорица Јовановиn, дипл.економиста, Финансијски директор
Огранка "Дринско — Лимске хидроелектране", по П:уномоfiју број 12.01.47976/1-15 од
24.09.2015. године и Допуни Пуномоfiја број 12.01.47951/2-15 од 07.10.2015. године
МБ 20053658
ПИБ 103920327
Текуfiи рачун број 160-797-13, Банка 1NTESA a.d. Beograd
(у даљем тексту:Наручилац)
и

2.  из 
Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
ПИБ 
ТекуТiи рачун број:  
(у даљем тексту: Извођач радова)

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

Улица   број 
кога заступа ,  
МБ  
ПИБ 
ТекуFiи рачун број:  

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

У даљем тексту за потребе овог Уговора - заједнички назив Стране.
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Члан 1.

Стран су се догово,риле да у вези са јавном набавком радова "Отклањање последица
клиз ііта на обали језера РХЕ Бајина Башта у селу Заовине - Фаза 2", Јавна набавка
број Ј ,I /2100/0383/2019 (у даљем тексту: Радови), oмoryfle приступ и размену података који
чине •словну тајну., као и података о личности, те да штите њихову поверљивост на начин
и под словима утврТјеним овим Уговором, законом и интерним актима страна:

Овај овор представља прилог основном Уговору број од
године.

Стра
имају
Посл
оПШт
саоп
зашт
обаве
саоп
Држа
тајне;
Носа
поље
Посл
Озна
подат
њего
Дава

Члан 2.

су сагласне да термини који се користе, односно проистичу из овог;цговорног односа
ледеfiе значенње:
на тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато Што није
позната нити је доступна треfiим лицима која би њеним коришfiењем или
авањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца
ена одговарајуfiим мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним
ама или одговарајуFiим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чи е би
авање треfiем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне;
ц ,пословне тајне - лице које на основу закона контролише коришfiење пословне

информација - су материјални и електронски медији, глас-говор, 'сигнали, физичко
информационе базе података у којима је садржана или преко које се преноси

на тајна;
степена тајности - реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости

ка садржаних на носачу информација, а који се стављају на сам, носач и (иги) на
y пратеfiу документациј.у; ;
I~ц - Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа податке који

предсјављају пословну тајну; ;
Прим іац - Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну, те
пријегyіbм истих постаје Држалац пословне тајне;
Подат-к о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на
облик , коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и
сл.), а чијем налоry, у чије име, .односно за чији рачун је информација похрањена, датум
наста 'ка'информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације
(непо •едно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида,у документ у
којем - информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације;
Физи о лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одреFјен или одредив на
основ личног имена, јединственог матичног броја граi7ана, адресног ; кода или другог
обелв' ја fњеговог физичког, психолошког, духовног, економског, кулryрног или друштвеног
идент~тета.

Члан 3. ;~
Посл•~: на тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације,
истра ивања, технике, процеси, програме, графиконе, изворне докуппенте, софтвере,
произ:одне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све информације
писме о означене као „пословна тајна" или „поверљиво", информације која, под било којим
околн ; стима, моry да .се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, услове и
околности свих преговора и сваког уговора измеТју Наручиоца и Извоfјача радова.

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

Осим ако изричито није другачије уреi7ено, -
ниједна страна неflе користити пословну тајну или поверљиве информације друге стране,
неfiе одавати ове информације треfiој страни, осим запосленима и саветницима сваке

стране којима су такве информације потребне (и подлежу ограниченој употреби и
ограничењима одавања која су бар толико рестриктивна као и она писмено извршавана
од стране запослених и саветника); и

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

Члан 4.

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

Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било ког
носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно достављање
пословне тајне Даваоца треfiим лицима на било који начин, без предходне писане
сагласности Даваоца.

Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:

а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне
Даваоца надлежним органима власти, у складу са важеfiим налогом или захтевом сваког
суда, управне агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под условом да
страна која одаје Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би омогуflио Даваоцу
да се успротиви таквом малоry или захтеву;
б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим
овлашТiеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да
Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;
в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају
његовим повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за
поступање наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама Примаоца
из овог Уговора
г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или финансијским
саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.

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

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

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

пословне тајне и/или поверљивих информација власника; или
• је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца.
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Члан 5.
1

Стран- се обавезују да fie пословну тајну, када се она размењује преко незаштиТiених веза
(факс, интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих метода
криптд=ања, комбинованих са одговарајуfiим поступцима који заједно обезбеТјују очување
повер -ивости података.

Свака

Члан 6.

д 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
овлашFiеног заступника Стране која шаље информацију.

Разм- а података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза
из пр- ходног става.

Сва о~авештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у
случај судског спора измеfју Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом по~итом
са по •атницом или директном доставом на адресу стране или путем електронске поште на~
контакте који су утврFјени у складу са ставом 1. овог члана. I

' I~

Уколи
да о
потвр

Уколи
посло
посла
разло
прим

1

Члан 7.

ко је примопредаја обављена коришFiењем електронске поште, Прималац је обавезан
мах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошал~е nopyky са
ом да је порука примљена.

о Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном
~ ном тајном у' року од два радна дана, рачунајуfiи у овај рок и дан када је порука
~а, обавезна је,да обустави даље слање података, и да покрене поступак за открv~вање
~а кашњења у достављању информације да је порука са приложеном hословном тајном
~ ена. •

.

Слањ података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података
наруш'-на, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

Дост
се узј
посло.
репро

Прил '
текст~'

није

Члан 8.

љање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем, врши
ледеhу напомену: „Информације које се налазе у овом документу представљају
ну; тајну  •  . Документ или његови делови се не' могу копv рати,
уковати или уступити без претходне сагласности „ ".

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

Мате ' јални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна морају
да са~рже следеfiе ознаке степена тајности:
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За Наручиоца:

Пословна тајна
Јавно предузеflе „Електропривреда Србије"

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

или:

Поверљиво
Пословна тајна

Јавно предузеFiе „Електропривреда Србије"
Балканска 13, Београд - ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта,

Трг Душана Јерковиfiа број 1,

За ИзвоТјача радова:

Пословна тајна

или:
Поверљиво

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

Члан 9.

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

Члан 11.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора, доFје до статусних промена код уговорних
Страна, права и обавезе прелазе на одговарајуfiег правног следбеника (следбенике). У
случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је ду_жан да до окончања
ликвидационог поступка обезбеди повраfiај Даваоцу свих оригинала и уништавање свих
примерака и облика копија примљених Носача информација.
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Члан 12.

iац сноси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења
и овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне; Даваоца од
треfiег лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.
ац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже
податке Даваоца и да fie свака материјална повреда овог уговора изазивати

ице које су дефинисане законом.

Члан 13.

Стран' fie настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед кршења
одред°и овог Уговора, реryлишу споразумно. Уколико се споразум не постигне, уговара се
ствар i: н'адлежност суда.

Члан 14.

Евент алне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случају да су састављене у
писан . форми и потписане на прописани начин од стране овлашfiених представника сваке
од Ст на.

Члан 15.

На с'-е што није реryлисано одредбама овог Уговора, примениfiе се одредбе
По3Ит ноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет Уговора.

Члан 16.
Овај У овор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашfiени заступници обе
Стра -, а ако га овлашfiени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра
закгbі еним на дан другог потписа по временском редоследу.
Обаве~ае према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су
претходно дефинисане важе трајно.

Овај y
Нару
Угово
одре

Члан 17.

овор је потписан у 6(шест) истоветних примерака од којих је 4 (четири) примерка за
ца и 2 (два), идентична, примерка за ИзвоFјача радова.

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

НАРУЧИЛАЦ:

П "Електропривреда Србије" Београд,
Балканска 13,
11000 Београд

Огранак
ринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Трг Душана Јерковиflа број 1
31250 Бајина Башта

ИЗВОЋАЧ РАДОВА:

(Назив)

М.П. (Потпис)

(Име и презиме)

Зорица Јовановиfi, дипл.економиста (Функција)
Финансијски директор Огранка
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