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  I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ПД „Дринско - Лимске Хидроелектране“ д.о.о. Бајина Башта, 
Огранак ХЕ „Електроморава“ Чачак 
Адреса: Улица Господар Јованова 24, 32000 Чачак 
Интернет страница: www.dlhe.rs (сајт у припреми, тако да тренутно није могуће 
објавити позив на наведеном сајту) 
 
Привредно друштво „Дринско - Лимске хидроелектране“ д.о.о. основано је 1. 
јанура 2006. године и чине га четири огранка: Хидроелектрана „Електроморава“ 
- Чачак, Хидроелктрана „Зворник“ - Мали Зворник, „Лимске Хидроелктране“ - 
Нова Варош и Хидроелектране „Бајина Башта“ - Перућац. 
 
Укупни инсталисани производни капацитет ПД „Дринско - Лимских 
хидоелектрана“ износи 1.298 МW. 
 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ДРИНСКО - ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о. 
Бајина Башта су извршиле усклађивање са новим законом о класификацији 
делатности и решењем привредног суда у Београду разврстане су: Подгрупа 
3511 - Производња електичне енергије 
 
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) уредио је услове, начин 
и поступак набавке добара, услуга и радова, по коме ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 
„ДРИНСКО - ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о. Бајина Башта реализује 
предметну јавну набавку. 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ЈН ВВ ЕМ 3/2015 су добра: Набавка три нова 
трансформатора сопствене потрошње 35kV/0,4kV, 250kVA 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт особе: 

 За техничка питања:  Пајевић Ђорђе, телефон: 032 221 735  

e-mail: djordje.pajevic@dlhe.rs 

 За правна питања:  Вранеш Бобо, телефон: 032 226 198 

     e-mail: bobo.vranes@dlhe.rs 

 

 

 

mailto:bobo.vranes@dlhe.rs
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II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке у отвореном поступку, број ЈН ВВ ЕМ 3/2015 су добра: 
Набавка три нова трансформатора сопствене потрошње 35kV/0,4kV, 250kVA 
 

Детаљан опис наведених  добара дат је у спецификацији и техничким 
карактеристикама добара, који је саставни део конкурсне документације. 
 
2. Назив и ознака из општег речника набавки:  
 

 Назив: Набавка три нова трансформатора сопствене потрошње 
35kV/0,4kV, 250kVA 

 Ознака: Трансформатори 

 Шифра: 31170000 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 

 

 
Ред. 
број 

Назив артикла 
Јед. 
мере 

Кол. Произвођач и тип  

1. 

Уљни трансформатор са намотајима од 
бакра, природним хлађењем (ONAN), 
конзерватором, двостепеним контактним 
термометром,  показивачем нивоа уља, 
двостепеним Бухолц релеом, са поклопцем, 
250 kVA, 35±2x2,5% / 0,4  kV/kV ; 4,124 
/360,844 A/А, Yzn5, uk = (4,5%) ±10% ; степен 
изолације LI170 AC70 / LI0 AC3, термичка 
класа изолације F, IEC 60076, отпоран на 
вибрације. 
 
Димензије: 
 

- Дужина 1700 mm ± max 5% 
- Ширина 700 mm  ± max 5% 
- Висина 1650 mm ± max 5% 

 
Тип: TП – 0805.250 „МИНЕЛ“ или 
еквивалентан 
 
Скица позиције трансформатора у машинској 
сали ХЕ „Овчар Бања“ се налази у прилогу 
конкурсне документације. 

ком 3  

 

 
 
ОПИС ДОБАРА 
 
Уз понуду, Понуђач је у обавези  да достави детаљне техничке цртеже и 
детаљан технички опис трансформатора. 
 
Понуђач мора да опише енергетски трансформатор, његове конструктивне 
карактеристике и механичке параметре. Исто важи за помоћне уређаје и 
прибор. Понуђач мора да код понуђеног трансформатора обезбеди све 
тражене карактеристике и величине. Понуђач мора да понуди гарантоване 
вредности и толеранције у којима ће бити изведен трансформатор и да 
прихвати услове под којима ће бити испитан и транспортован. 
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Трансформатори треба да испуне највише стандарде дизајна и инжењеринга у 
складу са најновијим ревизијама релевантних стандарда. 
 
Понуђач треба да прихвати услове који одређују пенале код евентуалног 
одступања од понуђених гарантованих вредности, односно да прихвати услове 
под којима Наручилац може да одбије преузимање трансформатора и делова 
његове опреме. 
 
Додатна објашњења од Понуђача после отварања понуда и контрола код 
Понуђача односно његовог подизвођача  
 
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача (члан 93. Закона). 17 
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача, 
наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и 
код његовог Подизвођача. Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши 
исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по 
окончаном поступку отварања. 
 
Предност за домаће произвођаче и добра  
 
Предност за домаће Понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. 
Закона, као и Правилником о начину доказивања испуњености услова да су 
понуђена добра домаћег порекла („Сл. гласник РС“ бр. 33/13) и Упутством о 
условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у 
поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“ бр. 48/13). Понуђач је у обавези да 
наведе порекло добара у обрасцу за понуду. Понуђач који нуди добра домаћег 
порекла дужан је да уз понуду достави доказ о домаћем пореклу добара, које 
издаје Привредна Комора Србије. Када понуђач достави доказ да нуди добра 
домаћег порекла, Наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале 
понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве, да се изјасне да ли нуде 
добра домаћег порекла и да доставе доказ. Добра домаћег порекла која не 
буду имала овај доказ (потврду надлежног државног органа) о домаћем пореклу 
третираће се као страна. Понуђач из државе потписнице ЦЕФТА споразума 
дужан је да уз понуду достави потврду надлежног државног органа земље 
потписнице споразума, којом доказује да су добра и услуге домаћег порекла. 
Уколико понуђач не достави потврду надлежног органа третираће се као 
страни. 

 
Локација и функција трансформатора у објектима ХЕ „Електроморава“ 
 
Предметни трансформатори представљаљу замену за постојеће 
трансформаторе сопствене потрошње који су у експлоатацији дуже од 60 
година. Два трансформатора овог типа ће бити уграђена у ХЕ „Овчар Бања“, на 
позицијама постојећиx трансформатора =Т3 и =Т4, док ће у ХЕ „Међувршје“ 
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бити уграђен један трансформатор поменутог типа на позицији 
трансформатора =Т3.  
 
Трансформатори су смештени у затвореном простору, сваки у свом боксу, 
ослањају се преко својих точкова на навозне шине које су убетониране у 
темеље трансформаторских када. 
 
Трансформатори су за унутрашњу монтажу, трофазни, двонамотајни, 
енергетски, дистрибутивни, изолациони медијум је минерално уље. 
 
Одређене измене које проистекну из специфичности опреме Уговарача могу се 
спровести уз одобрење Инжењера. 
 
У системима сопствене потрошње 35/0,4 kV/kV у ХЕ „Овчар Бања“ и ХЕ 
„Међувршје“ сваки трансформатор самостално напаја целокупан систем 
сопствене потрошње док је други трансформатор истовремено у резерви. 
Поменути трансформатори никада не раде паралелно. 
 
Диспозиција трансформатора у објектима  ХЕ „Овчар Бања“ и ХЕ „Међувршје“ 
је дата на цртежу који се налази у прилогу. 
 
Услови амбијента: 
 
Услови амбијента требају бити задовољени према следећој техничкој 
спецификацији: 
 

- Максимална температура ваздуха амбијента  30 °C 
 

- Минимална температура ваздуха амбијента  10 °C 
 

- Максимална релативна влажност    95 % 
 

- Средња годишња температура     20 °C 
 

- Надморска висина       275 mnm 
 

 
Технички подаци о трансформаторима 35/0,4  kV/kV 
 
 

Карактеристика Опис 

Тип 

трофазни, двонамотајни, уљни 
дистрибутивни трансформатор снаге 
са бакарним намотајима  TП – 
0805.250 „МИНЕЛ“ или еквивалентан 

Номинална снага при 40°C 
температуре амбијента, ONAN начину 

хлађења и при променама напона  
5% на страни напона 35 kV 

250 kVA 

Преносни однос у празном ходу 35  2 × 2,5% / 0,4 kV/kV  
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Номинална учестаност 50 Hz 

Напон кратког споја  (4,5 %)  10%  

Спрега  Yzn5 

Регулација напона 
ручна – отцепи (у безнапонском стању 
трансформатора) 

Начин хлађења 
ONAN (природна циркулација уља и 
ваздуха) 

Максимални дозвољени пораст 
температуре намотаја (мерна метода 
мерење промене отпорности намотаја) 

65 K 

Максимални дозвољени пораст 
температуре уља (мерна метода 
мерења термометром) 

60 K 

Степен заштите IP 00 

Завршна фарба - боја RAL 7033 

Ниво звучне снаге (буке) max 75 db 

Назначена струја на ВН страни  4,124    А 

Назначена струја на НН страни 360,844 А 

Регулација напона на ВН страни  2 × 2,5% 

Термичка класа изолације F

 
 
Гарантоване вредности за трансформаторе 35/0,4 kV/kV 
 
 

Карактеристика Опис 

Губици празног хода 650 W +15% 

Губици при оптерећењу 3250 W +15% 

 
 
Трансформатор треба да се пројектује тако да може да ради трајно са 

номиналном снагом при променама напона   5% на вишенапонској страни, а 
да порасти температуре намотаја и уља не пређу прописима дозвољене 
вредности, које су горе наведене у подацима о трансформатору.     

 
Уговарач гарантује да губици у трансформатору неће прећи вредности 
наведене у горњој табели. 
 
Уколико су стварни губици у трансформатору установљени током испитивања 
већи од гарантованих, Уговарач ће платити Наручиоцу следеће пенале за 
повећане губитке: 
 
Губици празног хода   800 евра за сваки kW повећаних губитака 
Губици при оптерећењу   500 евра за сваки kW повећаних губитака 
 
Уговарач гарантује да порасти температуре намотаја и уља предметних 
трансформатора ни под којим условима неће прећи максималне дозвољене 
вредности прописане одговарајућим IEC стандардима. 
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Одбијање испоруке 
 
Наручиоц задржава право да одбије испоруку ако у току испитивања губици и 
импеданса кратког споја пређу декларисане изнад лимита толаранције према 
СРПС (IEC) стандарду или ако пораст температуре у уљу или намотају 
прекораче дозвољене вредности. Трошкови замене трансформатора који не 
испуњава горе наведене услове новим трансформатором падају на терет 
Уговарача. 
 
Инжењер може, током испитивања у фабрици произвођача, да одбије испоруку  
трансформатора из следећих разлога: 
 
- У случају да било који од горе наведених губитака у трансформатору пређе 
20% од гарантоване вредности;  
 
- У случају да напон (импеданса) кратког споја пређе 10% од гарантоване 
вредности;  
 
- У случају да порасти температуре намотаја или уља пређу максималне 
дозвољене вредности прописане одговарајућим IEC стандардима.          
 
 
Предмет испоруке 
 
 
Предмет испоруке су траснформатори заједно са следећом опремом: 
 
Трофазни, двонамотајни, уљни трансформатор снаге, 
за спољњу монтажу, са свом припадајућом  ‚    комада 3 
помоћном опремом, следећих основних карактеристика: 
(у складу са СРПС IEC 76,  IEC 60354):  
 
- Називна снага        250 kVA 

- Преносни однос у празном ходу    35 2×2,5%/0,4 kV/kV 
- Номинална учестаност       50 Hz 
- Називни виши напон       35 kV 
- Називни нижи напон       0,4 kV 
- Напон кратког споја       4,5 % 
- Спрега         Yzn5 
- Начин хлађења        ONAN 
 
 
Транформатор мора бити опремљен следећом опремом: Конзерватором, 
Бухолц релеом, контактним термометром, сабирним електро ормарићем, 
исушивачем ваздуха (дехидратором), вентилима за дренажу и узимање 
узорака уља, показивачем нивоа уља, точковима, челичним плочама са 
вијцима за фиксирање точкова трансформатора на навозним шинама и 
осталом опремом која обезбеђује нормално функционисање. 
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Резервни делови: 
 
Испорука мора да обухвати најмање следеће резервне делове: 
 

Заптивачи (уколико су обухваћени дизајном 
трансформатора) и заптивне гуме 

комплет 1 

Вентили од сваког типа комада 1 

Сигурносни вентил за нагли пораст притиска (ако постоји) комада 1 

Мерач нивоа уља на конзерватору комада 1 

Комплетан Бухолц релеј комада 1 

Контактни термометар комада 1 

Изолатор звездишта комада 1 

Средњенапонски изолатор вишег напона – изолатори 
уље-ваздух 

комада 1 

Нисконапонски изолатор нижег напона – изолатори уље-
ваздух 

комада 1 

Завртњеви употребљени за трафо суд (уколико су 
обухваћени дизајном трансформатора) (% количине / 
минимално 3 ком од сваког типа) 

5 % 

 
 
Обим испоруке 
 
 
Обим испоруке уговарача је: 
 
- Дизајн, инжењеринг и производња трансформатора са помоћном опремом и 
резервним деловима;  
 
- Испитивање у фабрици пре испоруке уз присуство Инжењера Наручиоца;  
 
- Испорука опреме на објекат ХЕ „Овчар Бања“ укључујући осигурање 
  транспорта;  
 
- Испорука комплетне техничке документације (техничке карактеристике,  
   цртежи и шеме, испитни протоколи) и упутства за одржавање и употребу. 
 
Уговарач је обавезан да испоштује Обим испоруке у потпуности чак и ако неки 
део није посебно наведен, а неопходан је за комплетирање обима испоруке. 
 
Транспорт и испорука трансформатора могу се вршити са демонтираним 
шупљим изолаторима, радијаторима и конзерватором. Трошкове поновне 
монтаже опреме сноси Уговарач (Испоручиоц). 
 
Обим Испоруке треба да обухвати следећу главну опрему и услуге: 
 
- Три (3) трофазна, двонамотајна, уљна трансформатора  са бакарним 

намотајима са помоћном опремом, преносног односа 35 2×2,5%/0,4 kV/kV и 
снаге 250 kVA. 
 



ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак – ЈН ВВ ЕМ 3/2015 
Набавка три нова трансформатора сопствене потрошње 35kV/0,4kV, 250kVA 

страна 11 од 43 

 

 

- Цртежи, прорачуни, описи и остала потребна обавештења за Наручиоца  
 
- Осигурање транспорта, Монтаже и одговорности  
 
- Паковање, Отпрема и Транспорт на адресу Наручиоца – fco ХЕ „Овчар Бања“  
 
- Испитивања Опреме у Фабрици (Прелиминарна)  
 
- Пробни рад  
 
- Антикорозивна заштита  
 
- Обука особља Наручиоца  
 
- Резервни делови  
 
 
Захтеви за пројекат, материјале и опрему 
 
Стандарди 
 
IEC стандарди ће се примењивати за производњу и испитивање енергетског 
трансформатора. 
 
- IEC 60076    Трансформатори снаге 
- IEC 60137    Изолатори за наизменичне напоне изнад 1 kV 
- IEC 60156    Методе одређивања диелектричне чврстоће 
    изолационог уља 
- IEC 60250    Методе за одређивање пермеабилитета и  
    диелектричног дисипационог фактора 
- IEC 60296    Технички услови за ново изолационо уље за  
    трансформаторе и разводна постројења 
- IEC 60354    Упутство за оптерећивање уљних трансформатора 
- IEC 60551    Мерење нивоа буке за трансформаторе и реакторе 
- IEC 60616    Означавање извода енергетских трансформадора 
- IEC 60722    Упутство за испитивање енергетских трансформатора  
    и реактора ударним и комутационим пренапонима 
- IEC 60076-5   Енергетски трансформатори Део 5 – Способност 

подношења кратког споја 
 

- СРПС Н.Х1.011 – СРПС Н.Х1.017 (Енергетски трансформатори / Општи  
технички услови - Мерење нивоа буке 
трансформатора и пригушница) 

Последње издање IEC и СРПС стандарда, која су на снази у тренутку 
потписивања овог Уговора, су меродавни за реализацију овог пројекта. 
 
Уколико Уговарач понуди Пројекат, Опрему, Израду или Испитивања сагласно 
неким националним стандардима који су другачији од доле наведених, 
Уговарач ће уз Понуду доставити детаљан преглед разлика између стандарда. 
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С обзиром да има пуно различитих стандарда са клаузулама које нису 
примењиве за специфицирану опрему, Уговарач треба да припреми листу 
примењивих стандарда и клаузула која треба да буде усаглашена са 
Инжењером пре потписивања Уговора. 
 
Електричне карактеристике у прелазним режимима 
 
Трансформатор треба бити отпоран да издржи без икаквог оштећења ДВЕ 
секунде било који кратак спој на својим ВН и СН прикључцима. 
 
- Максимална густина флукса (индукција) на било ком делу језгра или јарма при 
номиналном напону и фреквенцији не сме прећи 1,5 Тесла. 
 
- Трансформатор треба бити способан да ради са напоном 25% вишим од 
номиналног у периоду 1 мин. и 40% вишим од номиналног у времену од 5 
секунди.  
 
- Трансформатор треба бити способан да ради континуално при маx. положају 
регулационог отцепа тј. при 35+2x2,5% kV,  
 
- Доказ о термичкој способност трансформатора да издржи специфицирану 
струју кратког споја треба бити приложен рачунски,  
 
- Трансформатор треба бити способан да издржи термички и механички стрес 
изазван било којим симетричним или асиметричним кваром и кратким спојем 
изазваним на намоту у току специфицираног времена (став први). 
 
Радио интерференца и ниво шума (ЕМ утицај) 
 
Трансформатори требају бити тако пројектовани и направљени да се ограничи 
на минимум трећи и пети хармоник напона да би се минимизирао утицај 
интерференце са комуникационим и сигналним ел.колима. 
 
Натписна плоча 
 
Натписна плоча ће бити урађена у спецификацији према стандарду IEC 60071, 
Став 7 (Rating plates / Name plate). Материјал натписне плоче треба бити 
квалитетан угравиран нерђајући челик. Натписи и цртежи на натписној плочи 
морају бити јасни и видљиви ван излационе баријере. На натписној плочи ће 
бити графичка презентација спреге и регулационих отцепа. Натписна плоча не 
сме бити димензија мањих од 300 x 200 mm. 
 
Прикључци на више и ниже напонској страни трансформатора 
 
Прикључак трансформатора на 35 kV страни треба бити одозго, прилагођен за  
прикључење крутих бакарних сабирница 50x5 mm. 
 
Прикључак трансформатора на 0,4 kV страни треба бити одозго, прилагођен за 
прикључење суве кабловске главе (завршнице) кабла XP00 3x(1x150) mm2 . 
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Уговарач енергетских трансформатора треба обезбедити такве прикључке који 
омогућују исправно прикључење наведених енергетских каблова на 
трансформатор помоћу вијака.  
 
Котао 
 
Котао трансформатора са поклопцем треба бити од нискоугљеничних челичних 
плоча испитаног квалитета. Котао са горње стране има поклопац. Котао треба 
бити тако конструисан да може да издржи подизање краном комплетног 
трансформатора напуњеног уљем. Одговарајући носачи 
(места за качење) ће бити равномерно распоређени за подизање 
трансформатора. Отварањем поклопца из трансформатора се може се лако у 
току генералног ремонта извадити активни део. 
 
Гуме и заптивачи требају бити такви да обезбеде перфектно притезање и 
заптивање а истовремено онемогуће било какво цурење уља. Све заптивне 
гуме и заптивачи требају бити из једног дела и без отворених крајева. Заптивне 
гуме и/или заптивачи требају бити положени у својим жлебовима. Употреба 
кудеље или сличних материјала није дозвољена. 
 
Котао треба имати потребан број челичних ојачања сагласно дизајну и 
отпорности да издржи стрес у току прелазних режима. Точкови 
трансформатора требају имати могућност закретања у две осе. Точкови 
трансформатора носе целокупну тежину трансформатора са помоћном 
опремом и прикљученим кабловима – трајно. 
 
Одговарајуће растојање од котла и активног дела треба бити омогућено ради 
обезбеђења довољно места, нарочито у доњем делу, за евентуално безбедно 
таложење био које врсте седимента. 
 
Поклопац котла је одвојив. Причвршћен је вијцима за котао а заптивен 
одговарајућом заптивном гумом гарантованог квалитета 
 
На доњем делу котла требају бити плоче за монтажу точкова и транспортни 
точкови. Точкови требају имати лежајеве који се могу подмазивати и издржати 
трајно тежину трансформатора. Точкови се могу закретати под углом од 90°. 
 
Лим пакет 
 
Лим пакет треба бити сачињен од ламелираних листова изолованих тако да 
издрже механички притисак и утицај врелог трансформаторског уља. 
Конструкција листова лим пакета треба бити од хладно ваљаног структурно 
орјентисаног угљеничног силикон челика (ЦРГО) или бољег. 
 
Понуђач ће уз документацију доставити и криву сатурације (магнећења) 
материјала лим пакета. 
 
Начин спајања и технологија сечења лим пакета требају бити такви да се 
минимизирају губици услед вихорних и лутајућих струја. 
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Температурни градијент између лим пакета и околине при номиналном 
оптерећењу не сме бити већи од 20°C. Уговарач ће то доказати тестом или 
прорачуном тј. документом. 
 
Намотај 
 
Намотај трансформатора је концентричног облика. Намоти вишег и нижег 
напона су начињени од високо квалитетног електролитичког бакра. Изолација 
је од пресованог папира ипрегнираног у комбинацији са премазом епокси смоле 
као међуслојна изолација. 
 
Трансформаторско уље 
 
Трансформаторско уље као расхладно – изолациони медијум је минерално и 
испуњава спецификације стандарда IEC 60296. Уље је инхибирано, степена 
квалитета за екстра високи напон (EHV grade transformer oil). Иницијално 
пуњење трансформатора са уљем се врши у фабрици под високим вакуумом 
да би се обезбедила што боља пенетрација ради елиминисања евентуалне 
појаве мехурића ваздуха и присуства влаге. 
 
Употребљено  трансформаторско уље мора бити компатибилно за мешање са 
уљем TECNHOL (NYNAS) Y 3000, на основу теста који се изводи испитивањем 
карактеристика по стандарду IEC 60296 Ed 4.0/2012. 
 
Трасформаторско уље не сме да садржи пирален. 
 
Уземљење котла 
 
Котао трансформатора ће имати две тачке за уземљење смештене у доњем 
делу и прилагођене за прикључење бакарне плетенице пресека 95 mm2. Тачке 
за уземљење ће бити на две дијаметрално супротне стране котла. 
 
Конзерватор са дехидратором и давачем нивоа уља 
 
Конзерватор служи за компензацију нивоа уља у току термичких циклуса 
трансформатора. Продор ваздуха амбијента ће бити спречен од директног 
контакта са уљем услед постојања криве цеви на чијем крају ће бити 
дехидрататор испуњен силикагелом. Постоји магнетни индикатор (давач) нивоа 
уља са пловком је опремљен контактима за максимални и минимални ниво 
уља и скалом за ниво уља са ; -20 °C , +20 °C и максимални ниво. 
 
Бухолц реле 
 
За нагли пораст притиска и/или појаву гаса у котлу и/или конзерватору и/или 
смањење нивоа уља на ниво испод релеа користиће се Бухолц (Bucholz) реле. 
Реле је инсталиран на цеви између котла и конзерватора. Реле има два 
контакта, контакт аларм (упозорење) и контакт искључење. 
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Контактни термометар 
 
Контактни термометар (dial-тип) мери максималну температуру уља у горњој 
тачки трансформатора. Монтажа мерног дела термометра је у удубљењу 
поклопца трансформатора. Контактни термометар је инсталисан тако да се 
лако очитава гледајући са тла у близини трансформатора ван изолационе 
баријере. Термометар је опремљен са мин. два преклопна контакта један за 
аларм, други за искључење. 
 
Вентил за дренажу и узимање узорака уља 
 
Вентили за дренажу и узимање узорака трансформаторског уља ће бити 
смештени у доњем делу трансформаторског суда и биће лако приступачни. 
Шупљи изолатори 
 
Шупљи изолатори на 35 и 0,4 kV изводима и звездишту трансформатора ће 
бити порцелански. Шупљи изолатори испуњавају спецификацију стандарда DIN 
42531. 
 
Шупљи изолатори требају имати високу отпорност на стрес услед земљотреса. 
Без парцијалних пражњења при напону мин. два пута већем од радног напона. 
Одликује их висока термичка отпорност класа Е (120 °C). Низак ниво 
диелектриких губитака tgδ 0,35%. Шупљи изолатори идентичног номиналног 
напона требају бити међусобно замењиви. Изолациони ниво шупљих 
изолатора треба задовољити координацију изолације са намотајима 
трансформатора. Сваки шупљи изолатор треба имати такву координацију 
изолације са изолацијом трансформатора да се прескок јави увек на спољњем 
делу котла. 
 
Командно сигнални каблови 
 
Вођење командно сигналних каблова треба бити у Ölflex кабловским цревима и 
цевима за спољњу монтажу. Сва кабловска црева и цеви монтирани споља се 
везују и причвршћују везицама испитаног квалитета отпорним на спољашње 
услове (метал пресвучен пластиком која не пропада). 
 
Контакти уређаја и релеа, кабловски уводници и прикључне кутије 
 
Контакти свих уређаја и релеа на трансформатору требају бити преклопни. 
Капацитет контаката треба бити 110 V јss, 1 А или 250V, 50 Hz, 5 А. 
 
Кабловски уводници и прикључне кутије требају бити степена заштите IP 65 за 
климатске услове исте који важе за трансформатор. 
Прегледи и испитивања 
 
- Испитивања треба да се изврше како би се утврдило да сви материјали и 
Опрема трансформатора одговарају захтевима ове спецификације. Сви 
испитни резултати су предмет одобрења од стране Инжењера.  
 
- Сва испитивања како у фабрици Уговарача тако и она на Градилишту треба 
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да се изврше у складу са важећим IEC стандардима ако није другачије 
договорено са Инжењером.  
 
- Уговарач је дужан да изврши, ако то тражи Инжењер, било које додатно 
Испитивање које буде потребно да би се потврдиле гарантоване вредности.  
 
- Одговарајуће стандардне инструменте и другу мерну опрему треба да 
обезбеди Уговарач. Тачност инструмената и мерне опреме доказује се 
Испитним протоколом акредитованог испитног завода или завода за мере и 
стандарде који не сме да је старији од 1 (једне) године и предмет је одобрења 
Инжењера.  
 
- Уговарач треба да обавести Инжењера најмање 3 (три) недеље унапред о 
месту и датуму фабричких испитивања како би му омогућио да присуствује 
Испитивањима. Уз Обевештење и позив о месту и датуму испитивања Уговарач 
ће доставити Инжењеру на увид сагласност Протокол Фабричких Испитивања. 
 
- Испитивањима у Фабрици ће присуствовати Инжењери Наручиоца у трајању 
од једног дана до маx. осам сати.  
 
- Резултате Испитивања треба уписати у Испитне протоколе и доставити 
Инжењеру одмах после завршетка Испитивања. Након тога ће се начинити 
Записник о Фабричким испитивањима у коме се констатују;  
 
- Све грешке и недостаци који се установе код испитивања или основане 
примедбе Инжењера настале у току испитивања у Фабрици, Уговарач треба да 
отклони о свом трошку заменом делова који су у квару или отклањањем 
примедби према инструкцијама и у договору са Инжењером. Записником о 
Фабричким испитивањима се специфицира и рок отклањања примедби, 
грешака и кварова и начин на који ће Наручилац да се увери да је сва опрема 
исправна после тога. 
 
Испитивања у производном погону произвођача 
 
Сва фабричка Испитивања енергетског трансформатора, која су ниже 
специфицирана, треба извршити у присуству представника Наручиоца - а у 
складу са важећим IEC стандардима ако није другачије договорено. Резултате 
Испитивања треба дати Инжењеру на разматрање одмах након завршетка 
Испитивања. 
 
Испитивања ће се вршити за сва три трансформатора према следећем 
редоследу; 
 
Испитивање непропустљивости (заптивености) трансформаторског суда 
 
- Визуелни преглед уз употребу специјалног светла и пенетранта 
 
- Испитивање надпритиском који се постиже са две висине уљног стуба у 
трајању од два сата. 
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Испитивање компоненти трансформатора 
 
Извршити најмање следећа Испитивања на компонентама трансформатора: 
 
- Проверу квалитета и диелектричке издржљивости уља (доставити протокол о 
извршеном исптивању);  
 
- Проверу антикорозивне заштите.  
 
- Провера коректних димензија између навозних точкова, демонстрација 
обртања точкова под 90°;  
 
- Преглед главних варова, варова и спојева на хладњацима,  
 
- Провера комплетног техничког цртежа трансформатора, димензија и 
диспозиције опреме,  
 
- Провера кабловских цеви и црева, кабловских кутија, клем лајсни, прикључака 
и остале помоћне опреме. 
 
Испитивање мерних, заштитних и сигналних уређаја 
 
Сви мерни, заштитни и сигнални уређаји треба да се подвргну одговарајућем 
комплетном испитивању функционисања према програму предложеном од 
стране Уговарача и прихваћеном од стране Инжењера. 
 
Испитивање проводних изолатора 
 
Испоручилац ће поднети на увид атесте о Типском Испитивању за све 
проводне изолаторе за трансформаторе укључујући исто за резервне проводне 
изолаторе. 
 
Испитивања трансформатора 
 
Испитивања трансформатора у фабрици треба да укључе следећа Рутинска 
Испитивања: 
 
(1) Рутинска испитивања  
 
а. Мерење отпора намотаја;  
 
б. Мерење преносног односа, провера спреге и фазног става,  
 
ц. Мерење напона кратког споја, импедансе кратког споја и нулте импедансе 
при номиналној струји и учестаности на средњем и крајњим положајима 
регулационих отцепа;  
 
д. Мерење губитака при оптерећењу при номиналном напону и учестаности;  
 
е. Мерење губитака у празном ходу и струје празног хода при номиналном 
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напону и учестаности,  
 
ф. Испитивање индукованим пренапоном;  
 
г. Испитивање напоном из спољњег извора индустријске учестаности;  
 
х. Мерење отпорности изолације намотаја ВН и НН страна,  
 
и. Тест на процуривање уља (доставити протокол о извршеном испитивању)  
 
(2) Специјална испитивања  
 
Наведени специјални тестови су опциони. Специјални тестови ће бити 
извршени на захтев Наручиоца.  
 
а. Испитивање ударним напоном, пун талас;  
 
б. Испитивање ударним напоном, одсечени талас;  
 
ц. Оглед загревања;  
 
д. Мерење изолације магнетног језгра;  
 

е. Мерење tg изолације намотаја;  
 
ф. Мерење нивоа буке трансформатора према IEC 60551 и NEMA ТR.1; 
 
г. Мерење парцијалних пражњења приноминалном напону и на 20°C;  
 
х. Мерење хармоника при струји празног хода;  
 
ј. Мерење капацитета намотаја, према маси и између намотаја;  
 
к. Испитивања уља. 
 
Гарантни рок 
 
Гарантни рок траје 36 месеци од дана испоруке, односно 24 месеца од дана 
завршетка пробног рада, шта прво истекне. 
 
Пробни рад почиње одмах након што Инвеститор изврши монтажу и уградњу 
поменутих трансформатора и траје месец дана, при чему опрема треба да 
ради непрекидно 72 (седамдесет и два) часа без квара на њој. Непрекидан рад 
ће обезбедити Наручиоц. 
 
Ако су резултати Пробног рада задовољавајући Наручилац ће издати Уверење 
о Примопредаји. 
 
После издавања Уверења о Примопредаји почиње да тече Гарантни Рок. 
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Ако је рад трансформтора по истеку Гарантног Рока задовољавајући, извршиће 
се коначна Примопредаја на основу које Наручилац издаје Уверење о Коначној 
Примопредаји и приступа враћању Гаранције. У супротном ће се поступити у 
складу са Уговором према Гаранцији за отклањање недостатака у Гарантном 
периоду. 
 
Цртежи, прорачуни и описи 
 
Понуђач ће уз своју Понуду доставити следеће информације о енергетском 
дистрибутивном трансформатору:  
 
- Мерну скицу трансформатора, хладњака и проводних изолатора;  
 
- Опис главних делова Опреме;  
 
- Детаљне цртеже трансформатора где се виде основни габарити висина, 
ширина, дубина , растојања шупљих и висине изолатора; Цртеже осовинског 
растојања точкова и сл.  
 
- Илустрације, каталоге тј. техничку литературу и документацију (data sheet) за 
трансформатор  
 
- Референц листу.  
 
- Детаљан технички опис са цртежима.  
 
Уговарач ће по добијању посла, а пре почетка производње, доставити 
Инжењеру на одобрење и следећу документацију за блок трансформатор:  
 
- Обавезну мерну скицу трансформатора са назначеним главним димензијама. 
Ту ће се видети висина, ширина и дубина трансформатора, висина свих 
шупљих излатора, растојања делова под напоном и земље и међусобна 
растојања делова под напоном;  
 
- Цртеж осовинског растојања и распореда са начином блокирања и 
фиксирања точкова,  
 
- Техничка упутства за трансформаторско уље,  
 
- Техничка упутства за фитинге, спојнице, фланшне, вентиле,  
 
- Протокол подешења Контактног термометра,  
 
- Технички опис и к-ке трансформатора (data sheet)  
 
- Цртеж трансформатора спремног за транспорт (пресеке у погледе одозго, 
спреда и са стране);  
 
- Цртеж натписне плоче;  
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- Апаратну листу главне и помоћне опреме, реле, контактни термометар, 
каблови, прикључни ормарић и сл.  
 
- Детаљне цртеже и податке о шупљим изолаторима;  
 
- Шеме деловања, везивања и димензије свих ормарића и/или прикључних 
кутија;  
 
- Склопне монтажне цртеже трансформатора и помоћне опреме са темељним 
упутствима за Монтажу, демонтажу, руковање, одржавање и ревизију.  
 
- Упутство за погон и одржавање  
 
- По Обављеном послу после примопредаје, наведена документација ће се 
испоручити у ШЕСТ примерака као ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА. 
Документација треба бити испоручена у укоричена штампарски у тврдим 
корицама плаве боје са рикнама од конца са насловном страном исписаном 
квалитетном отпорном штампом (слично ,,злато тиску„„) и насловом који одреди 
Наручиоц. Уколико документација има мање од 200 стр. биће јединствена 
књига, за више од 200 стр. биће подељена у две књиге. 
 
Упутства треба да буду детаљна са свим потребним подацима, цртежима, 
дијаграмима, шемама и скицама. 
 
 
 
 
                                           МП                                             Понуђач: 
                                                             

--------------------------------- 
          (потпис)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             



ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак – ЈН ВВ ЕМ 3/2015 
Набавка три нова трансформатора сопствене потрошње 35kV/0,4kV, 250kVA 

страна 21 од 43 

 

 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА 
О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 

 
Сваки понуђач је дужан да достави добра са свим захтеваним техничким 
карактеристикама. 
 

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (члан 
75. став 1. тачка 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) 
Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (члан 75. став 2. Закона). 
 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона за део набавке који ће 
понуђач извршити преко подизвођача. 

 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачке 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач 
доказује:  
 

 
Понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 
 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-
а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка 
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 
је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства 
финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 



ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак – ЈН ВВ ЕМ 3/2015 
Набавка три нова трансформатора сопствене потрошње 35kV/0,4kV, 250kVA 

страна 23 од 43 

 

 

Наручилац ће од изабраног понуђача захтевати да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Уколико понуђач не достави попуњене и оверене  тражене обрасце 
сматраће се да је одустао од закључења уговора. 

Сви напред наведени обрасци, који се налазе у конкурсној 
документацији, морају да буду оверени печатом понуђача и потписани од 
стране овлашћеног лица понуђача. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа - члан 75. став 1. тачка 1) и  тачка 3) 
ЗЈН.  

Сваки понуђач, који је уписан у регистар понуђача, дужан је да у понуди 
наведе интернет страницу, на којој су доступни подаци из члана 75. став 1. 
тачка 1) до 4) ЗЈН. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ХЕ „Електроморава“ Чачак, улица Господар 
Јованова број 24, 32000 Чачак са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку -  
услуге, Набавка три нова трансформатора сопствене потрошње 35kV/0,4kV, 
250 kVA, број ЈН ВВ ЕМ 3/2015 - Не отварати”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 31.07.2015. године 
до 09,00 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју је наручилац примио по истеку рока за достављање понуда, 
сматраће се неблаговременом и наручилац ће је, неотворену, вратити понуђачу. 
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  Понуда мора да садржи: 
 

 Образац понуде 

 Техничке карактеристике и цртеже трансформатора 

 Доказ о испуњавању обавезних услова 

 Модел уговора 

 Изјаву о независној понуди 

 Образац изјаве о поштовању обавеза  из члана 75. став 2. закона о 
јавним набавкама 

 Образац  структуре цене са упутством како да се попуни 
 

Овлашћено лице понуђача мора да попуни, искључиво, оригиналне образце из 
конкурсне документације, потпише и овери печатом. 

 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ     
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ХЕ 
„Електроморава“ Чачак, Господар Јованова 24,  са назнаком: 
Измена понуде за јавну набавку добра –  Набавка три нова трансформатора 
сопствене потрошње 35kV/0,4kV, 250kVA, број ЈН ВВ ЕМ 3/2015 - Не отварати” 
или 
Допуна понуде за јавну набавку добра –  Набавка три нова трансформатора 
сопствене потрошње 35kV/0,4kV, 250kVA, број ЈН ВВ ЕМ 3/2015  - Не отварати” 
или 
Опозив понуде за јавну набавку добра –  Набавка три нова трансформатора 
сопствене потрошње 35kV/0,4kV, 250kVA, број ЈН ВВ ЕМ 3/2015 - Не отварати”  
или 
Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка три нова 
трансформатора сопствене потрошње 35kV/0,4kV, 250kVA, број ЈН ВВ ЕМ 
3/2015 - Не отварати”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У обрасцу понуде  понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и 
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова.  
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. став 4. тачка 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова.   
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

Рок плаћања је најдуже 45 дана,  од дана обостраног потписивања записника о 
примопредаји предметних добара без примедби, од наручиоца и пријема 
испостављеног рачуна, у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012. 
Понуђач који захтева краћи рок плаћања, његова понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
Плаћање се врши у динарима,  уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Уколико понуђач у понуди захтева 
авансно плаћање, наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву. 
 

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Гарантни период за добра из понуде не може бити краћи од 24 месеца. 
Понуђач који понуди краћи гарантни рок, или га уопште не понуди, понуда ће 
бити одбијена као неприхватљива. 
 

8.3. Захтев у погледу рока набавке добара 
 

Рок за набавку добара са свим захтеваним техничким карактеристикама је  
максимално 120  календарских дана, рачунајући од дана закључења уговора.  
Уколико понуђач понуди дужи рок испоруке, или га уопште не понуди, понуда ће 
бити одбијена као неприхватљива. 
 

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 50 дана од дана отварања понуда. 
Понуђач који понуди краћи рок важења понуде, или га уопште не наведе, 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде, на може 
мењати понуду. 
 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену урачунати и све зависне  трошкове које понуђач има у току реализације 
јавне набавке. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

Понуђач је дужан да уз понуду достави:  
 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 

или попуњену  сопствену меницу мора, уз понуду, доставити сваки 
понуђач, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана 
од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања 
понуда. Рок доспећа менице изабраног понуђача мора имати важност до 
дана предаје банкарске гаранције за добро извршење посла.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након 
истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор 
о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство 
обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 
документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

 Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење 
посла. Писмо о намерама банке мора, уз понуду, доставити сваки 
понуђач. Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија и са којим 
буде закључен уговор, мора у тренутку закључења уговора, а најкасније у 
року од 10 дана од дана закључења уговора, доставити и банкарску 
гаранција за добро извршење посла у висини од 8% од уговорене цене, 
без ПДВ-а. Банкарска гаранција за добро извршење посла траје најмање 
10 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара 

 Писмо о намерама банке за издавање гаранције за отклањање 
грешака у гарантном року . Писмо о намерама банке мора, уз понуду, 
доставити сваки понуђач. Понуђач чија понуда буде оцењена као 
најповољнија и са којим буде закључен уговор, мора у тренутку 
примопредаје добара, доставити и банкарску гаранција за отклањање 
грешака у гарантном року, у висини од 8% од уговорене цене, без ПДВ-а. 
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року траје 
најмање 10 дана дуже од гарантног рока датог у понуди. 

Све поднете банкарске гаранције морају бити безусловне и плативе на први 
позив. Поднете банкарске гаранције не могу да садрже додатне услове за 
исплату, краће рокове од оних које је одредио Наручилац ни мањи износ од 
оног који је одредио Наручилац. Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке, 
та банка мора имати најмање IBCA рејтинг АА.  
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У случају да Понуђач по истеку рока за подношење понуда повуче или измени 
понуду или уколико не потпише уговор када је његова понуда изабрана, 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде. 
Такође, и у случају да у току важења уговора Наручилац два или више од два 
пута рекламира испоручиоцу квалитет добара, материјала и опреме или два 
или више пута прекорачи рок извршења обавеза из уговора, Наручилац може 
да наплати финансијско обезбеђење за добро извршење посла. 
Наручилац  има  право  да  изабере чију  ће банкарску гаранцију наплатити  
када  су  банкарске гаранције дате  од  групе  понуђача. 

 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

Наведена јавна набавка не садржи поверљиве податке.  
 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику: путем поште на адресу 
наручиоца ХЕ „Електроморава“ Чачак, Господар Јованова 24,  електронске 
поште на e-mail djordje.pajevic@dlhe.rs или факсом на број 032 221 - 717, 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,            
ЈН ВВ ЕМ 3/2015: Набавка три нова трансформатора сопствене потрошње 
35kV/0,4kV, 250kVA. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

mailto:djordje.pajevic@dlhe.rs
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Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 

 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: 
 

Најнижа понуђена цена.    
                                  

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок  испоруке добара.  
 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
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 18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста 
поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације 
долази до застоја рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави предметног 
поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 
пријема одлуке. 
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о 
начину достављања одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона о јавним 
набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012). 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева 
из члана 149. став 3. члана Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 
124/2012), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 
Србије број: 840-742221843-57, шифра плаћања: 253, позив на број: 97 50-016, 
сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије, 
уплати таксу одређену Законом о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 
124/2012); 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева 
за заштиту права. 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 10 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона о јавним набавкама.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку 
Набавка три нова трансформатора сопствене потрошње 35kV/0,4kV, 
250kVA, ЈН ВВ ЕМ 3/2015 

 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача: 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
 

А) самостално 

Б) са подизвођачем 

В) као заједничку понуду 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде.  
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
  

 

1) 
 
 
 
 

 
Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 
 
 
 
 

 
Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
 
 
 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 
 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 
 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 
 

Набавка три нова трансформатора сопствене потрошње  
35kV/0,4kV, 250kVA 

 

 
Укупна цена, динара без ПДВ-а  

 
Укупна цена, динара са ПДВ-ом  

 
Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је најдуже 45 дана,  од дана 
обостраног потписивања записника о 
примопредаји трансформатора, без 
примедби, од наручиоца и пријема рачунa 

 
Рок важења понуде - дана  

Гарантни рок - месеци  

 
Место и начин испоруке 
 

Магацин наручиоца 
У Овчар Бањи 

 

Саставни део понуде је спецификација добара са техничким карактеристикама, 
стране бр. 5 до стране бр. 7 ове конкурсне документације, коју је понуђач попунио, 
потписао и оверио печатом, а у складу са захтеваним карактеристикама које су 
наведене од стране бр. 5 до стране бр. 20. 

 

 

Датум                    Понуђач 
 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 
 
 
 
 
 



ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак – ЈН ВВ ЕМ 3/2015 
Набавка три нова трансформатора сопствене потрошње 35kV/0,4kV, 250kVA 

страна 35 од 43 

 

 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА  
  
          

о  испоруци  три нова трансформатора сопствене потрошње 35kV/0,4kV, 
250kVA ПД ''Дринско-Лимске ХЕ ''Бајина Башта-огранак ХЕ 
''Електроморава'' Чачак  
 
 који су дана  _________. године у Чачку,  закључиле: 

 
 УГОВОРНЕ  СТРАНЕ: 
1. ПД ''ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ'' Д.О.О.   БАЈИНА  БАШТА 

ХЕ '' ЕЛЕКТРОМОРАВА''  ЧАЧАК, ул. Господар Јованова 24 
коју заступа директор :_____________, с једне стране, као наручилац, 

(у даљем тексту уговора: Наручилац) 
 
2. ____________________,  

коју заступа  _______________, с друге стране, као испоручилац, 
( у даљем тексту уговора: Испоручилац ) 

                                       
Уводна  одредба 
Члан 1. 

Уговорне  стране  сагласно  констатују: 
- да је Корисник услуга на основу чл. 55 .и 60. Закона о јавним набавкама 

(«Службени гласник Републике Србије» бр. бр.124/2012) јавним позивом за 

набавку три нова трансформатора сопствене потрошње 35kV/0,4kV, 
250kVA, спровео поступак набавке у отвореном поступку, набавка добара  

према конкурсној документацији ЈН ВВ ЕМ 3/2015 (у даљем тексту: Конкурсна 
документација) која је саставни део овог Уговора, 

- да је Испоручилац доставио прихватљиву понуду број број ______ од 
_________.године године (у даљем тексту: Понуда) у складу са захтевима и 
условима утврђеним јавним позивом и Конкурсном документацијом за испоруку 
три нова трансформатора сопствене потрошње 35kV/0,4kV, која је саставни део 
овог Уговора, 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
одлуку о избору понуде Испоручиоца као прихватљиве, по критеријуму најниже 
понуђене цене, (број  ________________.године). 
 

Предмет  уговора 
Члан 2.                                               

Испоручилац  се обавезује да за рачун и потребе Наручиоца  испоручи три нова 
трансформатора сопствене потрошње 35kV/0,4kV, у свему према својој понуди броj 
______од __________. године.,прихваћене од Наручиоца као најповољније односно са 
најниже понуђеном ценом у поступку ЈН ВВ ЕМ 3/2015 и означене бројем _________ 
од _____________.године .  
 
Члан 3. 

Испорука по овом уговору обухвата обавезу Испоручиоца да изврши по 
спецификацији Наручиоца  и то:      

- испоруку  три нова трансформатора сопствене потрошње 35kV/0,4kV, све у 
квалитету, врсти, типу, у оригиналном фабричком паковању произвођача а све 
према спецификацији  и техничким каракатереистикама из Конкурсне 
документације као саставног дела понуде и овог уговoра. 
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Уговорна  документа 
Члан 4.   

Саставни део овог Уговора чине: 
1. Конкурсна документација Наручиоца број ЈН ВВ ЕМ 3/2015.   
2. Понуда  Испоручиоца _____ од ________, заведена код Наручиоца са бројем 

______ од __________године. 
У случају било каквих нејасноћа или противуречности између уговорних 

докумената, редослед приоритета докумената ће ићи оним редом којим су уговрна 
документа наведена у овом члану. 
 
Уговорена  цена 
Члан 5.   

Уговорне стране утврђују вредност за испоруку добара, који су предмет овог 
уговора, на  износ: 
                                   _________________ динара 
            (словима:__________________________________________) 
            Цена је фиксна  према јединичним ценама из понуде. 
             У утврђеној цени није садржан  ПДВ. 
 
Услови  плаћања 
Члан 6.   

Наручилац ће извршити плаћање  након  извршене испоруке и пријема добара,  
без примедби од стране наручиоца. 

Испоручилац ће испоставити фактуру  након испоруке односно пријема  а 
Наручилац се обавезује да фактуру плати најдаље у року од 45 дана од дана пријема 
исте, уколико је извршен записнички пријем три нова трансформатора сопствене 
потрошње 35kV/0,4 kV, без примедби. 
 
Рок  
Члан 7. 

Рок за испоруку је ___ календарских дана од дана закључења уговора. 
Рок испоруке може се мењати (продужити) у случајевима ванредних догађаја 

који се нису могли предвидети у моменту закључења уговора и које уговорне стране 
нису могле избећи (елементарне непогоде, рат, непсоредна ратна опасност). 

Испоручилац може тражити продужење рока због разлога који су субјективне 
природе и који стоје на страни Наручиоца. 

Наручилац има право промене рока и времена испоруке опреме због 
објективних разлога, о чему ће обавестити Испоручиоца  писменим путем и утврдити 
време и рок  испоруке. 
 
Гаранција 
Члан 8. 

Испоручилац потпуно одговара и даје  гаранцију  у периоду од ______ месеци, 
од дана  записничког пријема од Наручиоца без примедби. 

Испоручилац одговара за све неисправности,  и искључиво је одговоран ако 
квалитет не одговара спецификацији Наручиоца и њоме дефинисаним захтевима и 
обавезан је да замени  добра о свом трошку. 

Уколико Наручилац установи било који вид неисправности дужан је одмах 
писмено пренети Испоручиоцу примедбе. 

Наручилац ће у овом случају пружити прилику и време Испоручиоцу, али не 
дуже од 7 дана, да спроведе замену  добара или њихов део. 
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Обавезе   Испоручиоца 
Члан 9.   

Испоручилац је дужан испоручити три нова трансформатора сопствене 
потрошње 35kV/0,4kV, 250 kVA из ове јавне набавке,  у  стандарду и у квалитету 
дефинисаних: нормативима и стандардима и сходно намени за коју се користе.  

Испоручилац је дужан да уз испоручена добра: три нова трансформатора 
сопствене потрошње 35kV/0,4kV, 250 kVA, достави упутство за коршћење и руковање 
на српском језику. 

 
            
Члан 10. 

Испоручилац  ће  писменим путем одредити дан испоруке. 
Испоручилац је обавезан да три нова трансформатора сопствене потрошње 

35kV/0,4kV, 250 kVA испоручи Наручиоцу у магацин у Овчар Бањи.  
Ризик испоручених добара прелази на Наручиоца од часа када је Наручилац 

потписао записник и примио добра, без примедби. 
 
Обавезе  Наручиоца 
Члан 11. 

Наручилац се обавезује да за извршење уговорених послова: 
- обезбеди финансијска средства за испоруку, 
- именује лице које ће вршити пријем добара по овом уговору и о томе обавести  
испоручиоца, 
- омогући Испоручицу време и прилику, како би исти био у могућности да спроведе 
замену, поправку или   елеминише недостатке у гарантном року. 
 
Накнада  штете 
Члан 12.  

Ако Испоручилац не изврши испоруку у року утврђеном овим уговором, исти је 
обавезан да због закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5 % од 
вредности неблаговремене испоруке за свака два календарска дана закашњења. 
Укупан износ уговорне казне за закашњење може да износи максимум 5% вредности 
неблаговремено испоруке. 
 
Члан 13. 

Ако закашњење у испоруци прекорачи рок од 5 дана, Наручилац ће одредити 
Испоручиоцу одговорајући  накнадни рок, али не дужи од 5 дана. 

У случају да Испоручилац у овом накнадном року не испуни своје обавезе, 
Наручилац има право да раскине уговор. 
 
Члан 14. 

Дознака уговорне казне уследиће након посебног захтева Наручиоца. 
Испоручилац се обавезује да изврши одговарајуће плаћање у корист 

Наручиоца, дознаком у року од 8 дана, рачунајући од дана захтева Наручиоца за 
плаћање уговорне казне за закашњење. 
 
Члан 15. 

Закашњење у испорукама које се може довести у вези са вишом силом, не 
подлеже уговорној казни за закашњење. 

Под вишом силом у смислу ових уговора, уговорне стране утврђују: поплаве, 
пожар и друге природне катастрофе, рат, ратну блокаду. 
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Право  преноса  и измене  и  допуне  уговора 
Члан 16.   

Испоручилац не може пренети права и обавезе из овог Уговора или неки његов 
део трећој страни, а у супротном уговор се раскид на штету Испоручиоца.  
 
Раскид  уговора 
Члан 17.   

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор. 
Уговором о раскиду уговора уговорне стране регулисаће међусобна права и 

обавезе доспеле до момента раскида. 
Испоручилац има право на наплату дела уговорене цене за испоручену робу до 

дана раскида уговора према вредности испоручене робе. 
 
Члан 18. 

Наручилац има право једностраног раскида уговора у случајевима ако 
Испоручилац касни са испоруком дуже од 10 дана у односу на уговорени рок испоруке. 

Испоручилац има право једностраног раскида уговора ако Наручилац 
неизвршењем уговорних обавеза, Испоручиоца спречава или му отежава 
позицију, у извршавању обавеза. 

 
Ступање  уговора на снагу и спорови   
Члан 19.   

Уговорне стране ће настојајти да сва спорна питања која проистекну из овог 
уговора решавају мирним путем и у духу добре пословне сарадње. 

Ако у томе не успеју, спор ће решавати суд у Чачку. 
 
Члан 20.   

Овај Уговор ступа на снагу даном  његовог потписивања од обе уговорне 
стране  

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, потписан од стране 
овлашћених лица уговорних страна, од којих свака  уговорна страна задржава по три 
примерка.  

 
 
 
       Н  А  Р  У  Ч  И  Л  А  Ц,                                                          И  С П О Р У Ч И Л А Ц,    
„‟ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ‟' Д.О.О.                                            
ХЕ ''ЕЛЕКТРОМОРАВА''  ЧАЧАК 
          
_______________________                                                       _______________________  
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

Врста трошка Износ трошка у рсд 

  

  

  

  

  

  

 
Укупан износ трошкова припремања понуде 

 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке три нова трансформатора сопствене потрошње 
35kV/0,4kV, 250 kVA, број ЈН ВВ ЕМ 3/2015, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
 

Понуђач .......................................................................................... у поступку 
јавне набавке: Набавка три нова трансформатора сопствене потрошње 
35kV/0,4kV, 250kVA, број ЈН ВВ ЕМ 3/2015, је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
          Датум             Понуђач 
 
.................................                       М.П.                   ............................................... 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

Р.б 
Предмет ЈН 

Јед.
мере 

Кол 
Јединична 

цена 
 без ПДВ-а 

Јединична 
цена 

 са ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена 

 са ПДВ-ом 

1  2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

1. 

Уљни трансформатор са намотајима од 
бакра, природним хлађењем (ONAN), 
конзерватором, двостепеним контактним 
термометром,  показивачем нивоа уља, 
двостепеним Бухолц релеом, са 
поклопцем, 250 kVA, 35±2x2,5%/0,4  
kV/kV; 4,124/360,844 A/А, Yzn5, uk = (4,5%) 
±10% ; степен изолације LI170 AC70 / LI0 
AC3, термичка класа изолације F, IEC 
60076, отпоран на вибрације. 
 
Димензије: 
 

- Дужина 1700 mm ± max 5% 
- Ширина 700 mm  ± max 5% 
- Висина 1650 mm ± max 5% 

 
Тип: TП – 0805.250 „МИНЕЛ“ или 
еквивалентан 
 
Скица позиције трансформатора у 
машинској сали ХЕ „Овчар Бања“ се 
налази у прилогу конкурсне 
документације. 

ком 3     

УКУПНО:   

 

Датум:                          Понуђач: 
 

.................................                         ................................................. 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а,  

 у колони 4 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,  

 у колони 5 уписати укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити 
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3) са траженим количинама (које 
су наведене у колони 2). На крају уписати укупну цену предмета набавке без 
ПДВ-а. 

 у колони 6 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће 
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 2). На крају уписати укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом. 
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Прилог бр. 1 

 

 

  

Скица позиције потојећих трансформатора сопствене потрошње са ознакама =Т3 и 

=Т4 у ХЕ „Овчар Бања“, односно на позицији =Т3 у ХЕ „Међувршје“ 

 
 


