
С,Ј ~Ј--
П„Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Башта

Конкурсна документација ЈН/2100/0370/2017

JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ « ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БEOГPAД
ОГРАНАк "ДРИНСКО - ЛИМСКЕ XE" БAJИHA БAШTA

И3MEFbEHA кОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку
за јавну набавку PAДOBA број ЈН/2100/0370/2017

" Санација асфалтног слоја на круни бране Лазићи"

к омисиЈА
за спровођење JH број ЈН/2100/0370/2017

формирана Решењем број 6.05.6-Е.02.01.-393501/3-2017

Жарко НиколиЕг
Владимир Данилови
Наташа Поповић

. Милутин Симиfi

. Ненад Гачиfi

од 13.10.2017. године

~А
®

т

онкурсна документација заведена у JП EПC - Огранак „Дринско - Лимске XE„
Бајина Башта

број 6.05.6-Е.02.01.-18795/ /4'  од  0 5 02• 2018 године

Бајина Башта, Фебруар 2018. године

Страна 1 од 81

6.05.6-E.02.01.-18795/14-2018



JП „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0370/2017

Ha основу члана 32 и 61. Закона о јавним нaбaвкaмa („Сл. гласник PC' Sp. 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 PC' бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6.05.6-Е.02.01.-
393501/2-2017 од 13.10.2017. године и Решења о образовању комисије зa јавну нaбaвкy број
6.05.6-Е.02.01.-393501/3-2017 од 13.10.2017. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
зa подношење понуда у отвореном поступку

зa јавну набавку PAДOBA број ЈН/2100/0370/2017

Садржај конкурсне документације:

1. : Општи подаци o jaвнoj нaбaвци~ _ ................--- -
! 2. ј Подаци о предмету нaбaвкe
; 3. : Техничка спецификација (врста,
' квалитет, количина и опис радова.., 
ј 4. ; Услови за учешТге у поступку JH и
ј : испуњеност услова  

5. ; Критеријум за доделу уговора

техничке карактеристике, '

страна

3.._ ..................._;
;

4 ~~
5

упутство како се доказује ' 11

~
. 17

6.  : Упутство понуђачима како дa сачине понуду
7' -' Обрасци ~1-9) и_П.pилoзи (1-3) ....................... ----- -, ___.;
8.  Модел....уговора -. ............._........

Прилог о Б3Р .
0. ` Уговор о чувању пословне тајне

;- 18
! 35-57
' 58

72

i

76 i

Укупан број страна документације: 81

Страна 2 од 81



П„Електропривреда Србије" Београд — Огранак „Дринско — Лимске ХЕ„ Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0370/2017

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 0 ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса
Наручиоца

Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд,
Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд

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

XE "BajuHa Башта",
Интернет страница

Наручиоца www.eps.rs

13рста поступка Отворени поступак

Пpe(~ мет јавне набавке Набавка радова: „Санација асфалтног слоја на круни
бране Лазиfiи

O uc сваке партије Јавна набавка није обликована no партијама

Циљ поступка Закључење Уговора 0 јавној набавци

Koнтaкr Жарко Николип e-mail: zarko.nikolic@eps.rs
Наташа Поповић e-mail: natasa.popovic(a~eps.rs
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2. ПOДAЦИ O ПРЕДМЕТУ JABHE HAБABKE

Г

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Опис предмета јавне набавке: " Санација асфалтног слоја на круни бране Лазипи"

Радови који су планирани Јавном набавком број ЈН/2100/0370/2017 " Санација асфалтног
слоја на круни бране Лазиflи" обухватају рушење постојеfiег асфалтног застора (асфалтни
коловоз са мрежастим пукотинама, увалама...) на крунама брана „Лазиflи Кањон" и „Лазићи
Превој", израда шахти за одводњавање атмосферских вода и израда новог асфалтног
застора из два слоја (БНС 22 и AБ 11). ТакоЕје, радовима је предвиfјена израда пута до
каменолама на брани „Лазиfiи кањон".
➢ Назив из општег речника набавке: Радови на површинском слоју путева
➢ Ознака из општег речника набавке: 45233220

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

(BpcYa, тexничкe кapaктepиcтикe, квaлитeт, кoличинa и onиc paдoвa,тexничкa дoкyмeнтaциja
и планови, начин спровоТјења контроле и обезбеfјивања гаранције квалитета, рок извоfјења
радова, место извоfјења радова, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

3.1. Врста радова

• ПУТ ПPEKO БPAHE „ЛАЗИЋИ ПРЕВОЈ" И „ЛАЗИЋИ KAh60H"
1. ЗЕМlbАНИ PAДOBИ
2. ГОРЕ6И НОСЕЋИ CTPOJ
3. АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ БЕТОНСКИ PAДOBИ
4. БETOHCKИ PAДOBИ

ПУТ OKO KAMEHOЛOMA HA БРАНИ „ЛАЗИЋИ KAh60H"
1. ЗЕМlbАНИ РАДОВИ

3.2. Опис радова за "Санација асфалтног слоја на круни бране Лазипи"
Oпиlc радове је:
- Иdкoлчaвaњe u oбeлeжaвaњe mpace
Пре почетка радова ИзвоТјач је дужан да изврши потребна обележавања осовина
сао раflајница, раскрсница и објеката. Обележавање извршити на основу плана
обе ежавања из пројекта. Приликом извоЕјења радова осигурати и чувати полигоне тачке,
репере и сталне тачке. Уколико пројектом нису дати подаци 0 полигоним тачкама и
реперима, исте прибавити од надлежне геодетске управе, за самостално исколчавање, или
исколчавање трасе поверити истој, a цену укалкулисати у ову позицију.
- P шење асфалтног коловоза
По ojefie асфалтне коловозе, кoje no пројекry треба уклонити, разрушити машинским путем
са лодалицом за асфалт. Посебно рушити асфалтни кoлoвoз и коловоз од тампонског
мат ријала. Подлогу испод касфалта срушити у просечној дебљини 20 цм. Материјал
доб јен рушењем постојеfiег кoлoвoзa, утоварити у транспортно средство, транспортовати
дo епоније коју одреди надзорни орган, истоварити и распланирати, unu no моryfгности
упо ребити за израду насипа.
- Р}~шење бетонских иеичњаиа u бетонског purona
Постојеflе бетонске ивичњаке машинским путем, утоварити и транспортовати на депонију
коју одреди Надзорни орган. Бетонске ивичњаке порушити машинским путем ,утоварити и
тра спортовати на привремену депонију материјала.
- И иоп мamepujaлa
Ов ј рад обухвата широки ископ који се може вршити багером према пројектованим котама
и н гибима датих у попречним профилима. Пре одпочињања ископа проверити истакнуте
ма кације попречних профила. Ископани материјал утоварити и депоновати на депонију чију
локацију одреЕјује надзорни орган.
-Пл~aнupaњe u вaљaњe постељице
Об ада постељице састоји се oд планирања постељице no пројектованим котама и збијања
на целој ширини планума дo тражене збијености, Завршно ваљање извршити глатким
ва ком да би се добила равна површина постељице, npu чему се дозвољавају одсryпања
од (+,-) 2 цм у односу на пројектоване коте. Испитивање збијености постељице вршити
on тном кружном плочом пречника д=30 цм npu чему се захтева минимална вредност
модула стишљивости Mc мин=40 Mna.
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- Израда банкина
Рад обухвата обраду банкина, у слоју од 5 цм, са потребним дробљеним каменим агрегатом
гранулације 0/31 мм. После разастирања и планирања слоја туцаника приступити његовом
лаком сабијању.
-Разастирање земљаног мamepujaлa на депонији
Вишак хумуса и ископаног земљаног материјала материјала до III категорије које је довежен
на депоније, разастирати на депонији у слојевима и грубо испланирати према упутству
надзорног органа.
-Израда носивог слоја механички збијеног дробљеног каменог агрегата гранулације
0/31 мм и 0/63 мм
Рад обухвата набавку,транспорт и yrpai•јивање дробљеног каменог агрегата у носиви слој
коловозне конструкције. Радови могу почети тек кад надзорни орган прими постељицу у
погледу равности, пројектованих кота, нагиба и збијености. Материјали за израду носивог
слоја могу бити дробљени камени материјал гранулације 0/63 мм и 0/31 мм. Наведени
материјали морају да испуњавају одреТјене услове у погледу механичких карактеристика,
гранулометриског састава, носивости и осталих услова према важеЕгим стандардима.
Ha испланирану и уваљану постељицу наноси се дробљени камени материјал, разастире
грејдером или другим погодним средством, кваси и набија до захтеване збијености погодним
статичким и вибрационим срествима. Носиви слој изводи се у слојевима дебљине 20 цм,
што је одреfјено пројектом. Материјал мора да задовољава и услове у погледу отпорности
на мраз. Горња површина носивог слоја треба да је изведена према пројектованим кoтaмa и
нагибима, док се равност изведеног слоја контролише летвом дужине Л=4м, a дозвољено

•одступање износи (+,-) 1 цм. Контролна испитивања у погледу збијености изводити кружном
плочом пречника д=30 цм, a најмањи модул стишљивости да буде зависно од гранулације:
- за дробљени камени материјал гранулације 0/63 мм Мс=60 Мпа.
- за дробљени камени материјал гранулације 0/31 мм Мс=80 Мпа.
-Уградња бехатон плоча
Рад подразумева уградњу префабрикованих бехатон плоча на претходно нивелисану и
збијену туцаничку подлогу преко које се yrpafjyje песак гранулације 2/8 мм. Ha песак се
постављају бехатон плоче у свему према висинским котама из графичке документације.
Фуге између бехатон плоча израдити од сувог песка гранулације 0/2 мм. Након уградње
бехатон плоча и фуговања са песком целу површину збијати ca вибро жабом ca гуменом
облогом како би се фуге што боље попуниле.
-Израда горњег битуминизараног носиеог слоја ( 6НС 22)
Горњи биryменизирани носиви слој (БНС 22) је носиви слој у коловозној конструкцији
израг7ен од мешавине.каменог материјала, каменог брашна и битумена као везива.
Камени материјал, песак и камено брашно морају эадовољавати услове прописане СРПС-
ом. У минералној мешавини не сме бити органских материја.Гранулометриски састав
мешавине мора бити такав дa задовољи прописана криве просејавања из стандарда.
Као везиво употребљава се битумен БИТ 60. Тачан удео битумена одреfјује се израдом
претходног састава мешавине и оријентационо је 3,5-4,0%.
Пре почетка радова мора се лабораторијски испитати сав материјал који fle се употребити, a
што мора да буде у складу ca техничким условима зa израду подлога СРПС.У.Е9.020.
Справљање масе врши се савременим асфалтним базама, a уграfјивање са финишерима ca
потребним ваљањем комбинованим гуменим и глатким ваљцима. Транспорт масе вршити
возилима- киперима са лименим сандуком. У току справљања и уграfјивања масе потребно
је вршити сва контролна иcпитивaњa, испитивање мaтepиjaлa и асфалтне масе у складу са
стандардима.
Слојеви мора дa се изводе у пројектованим дебљинама и пројектованим попречним
падовима. -
Контролним испитивањима произведене асфалтне масе врши се за сваких произведених
1500 тона масе и тo: удео битумена, гранулометриски састав, стабилност, однос
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стабилности и деформација, удео шупљина и испуњеност шупљина битуменом. Контролна
испи ивања уграfјеног слоја врше се на сваких 2.000 м2 изведеног слоја и тo: удео
шуп ина, степен збијености и дебљина слоја.
06 ачун изведених радова врши се у метрима квадратним горње површине стварно

ypaFj ног слоја.У цени су садржани сви трошкови набавке материјала, производње и
угра ивања асфалтне масе, превоз, опрема претходна и контролна испитивања и сви
оста и трошкови потребни за извођење радова.
- Из ада хабајуfiег слоја асфалт бетон А611
Хаб 'уfiи слој oд асфалт бетона израТјен је од мешавине дробљеног каменог материјала,
каме or брашна и битумена као везива.
Кам ни материјал, песак и камено брашно морају задовољавати услове прописане СРПС-
ом. ранулометријски састав мешавине мора бити такав да задовољи прописана криве
прос јавања из стандарда. .
Као езиво употребљавају се битумени БИТ 60 и БИТ 90, a за ситнозрне асфалтбетоне
АБ4 и АБ11 и битумен БИТ 130. Тачан удео битумена одреfјује се израдом пртходног
саса ава мешавине, a оријентационо је 4,5 — 8,0% зависно oд типа асфалт бетона.
Пре очетка радова мора се лабораторијски испитати сав мaтepиjaл кojи fie се употребити, a
што мора да буде у складу са техничким условима за израду асфалт бетона. Справљање
мас врши се савременим асфалтним бaзaмa, a уграТјивање финишерима са потребним
ваљ њем комбинованим гуменим и глатким ваљцима. Транспорт масе вршити возилима-
киперима са лименим сандуком.У току справљања и уграЕјивања масе потребно је вршити
сва контролна испитивања, испитивање материјала и асфалтне масе у складу ca
стан ардима.
Сло еви мора да се изводе у пројектованим дебљинама и пројектованим попречним
пад вима, на чисту подлогу.
Кон ролна испитивања произведене асфалтне мace врше се за сваких произведених 500
тон масе ( 5.000 м2 ) за путеве ca тешким саобраflајем и 600 тона ( 6.000 м2) за остале
cao раfiајнице и тo: удео битумена, гранулометриски састав, стабилност, однос стабилности
и д формација, удео шупљина и испуњеност шупљина битуменом. Контролна испитивања
угр еног слоја врше се нa сваких 2.000 м2 изведеног cnoja и тo: удео шупљина, степен
збиј ности и дебљина слоја.
Обр чун изведених радова врши се у метрима квадратним горње површине стварно
ура еног слоја. У цени су садржани сви трошкови набавке материјала, производње и
угр Ејивања асфалтне масе, превоз, опрема претходна и контролна испитивања и сви
ост ли трошкови потребни за извоЕјење радова.
-Изэада горњег битуминизараног носивог слоја ( 6ХНС 16)
Гop и битуменизирани носиви слој (БХНС 16) је асфалтни cnoj y коловозној конструкцији
изр Ејен од мешавине каменог материјала, каменог брашна и битумена као везива.
Камени материјал, песак и камено брашно морају задовољавати услове прописане СРПС-
ом. У минералној мешавини не сме бити органских материја.Гранулометриски састав
меі.џавине мора бити такав да задовољи прописана криве просејавања из стандарда.
Асфалтни слој се уграђује на ryцаничку подлогу која је претходно геомеханички и геодетски
приіvІљена oд стране надзорног органа. Подлога мора бити сува и не сме бирти смрзнута.
Као везиво употребљава се битумен БИT 60. Тачан удео битумена одређује се израдом
пре ходног састава мешавине и оријентационо је 4,5-5,4%.
Пр почетка радова мора се лабораторијски испитати сав материјал који he ce употребити, a
шт мора дa буде у складу са техничким условима за израду подлога СРПС.У.Е9.020.
Сп ављање масе врши се савременим асфалтним базама, a уграТјивање ca финишерима ca
пoт ебним вaљaњeм комбинованим гуменим и rлaтким ваљцима. Транспорт масе вршити
воз лима- киперима ca лименим сандуком који је претходно очишЕген и премазан раствором
сил конске емулзије. Употреба нафте и нафтних деривата је забрањена. У транспорту асфалтна
мaф се мора покривати. Темпераryра асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити
ниф од 140°Ц и вишa oд 175°Ц. Асфалтни слој ваљати док се не постигне зaxтeвaнa збијеност
којd се контролише нa лицу места изотопном сондом. Приликом настављања радова, поспе
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дужих радних застоја или прекида рада, место састава одсеfiи no целој дебљини и премазати
биryменском емулзијом. У току справљања и уграТјивања масе потребно је вршити сва
контролна испитивања, испитивање материјала и асфалтне масе у складу са стандардима.
Контролним испитивањима произведене асфалтне масе врши се за сваких произведених
1500 тона масе и тo: удео битумена, гранулометриски састав, , стабилност, однос
стабилности и деформација, удео шупљина и испуњеност шупљина битуменом. Контролна
испитивања уграг7еног слоја врше се на сваких 2.000 м2 изведеног слоја и тo: удео
шупљина, степен збијености и дебљина слоја.
Обрачун изведених радова врши се у метрима квадратним горње површине стварно
ураЕјеног слоја. У цени су садржани сви трошкови набавке материјала, производње и
уграТјивања асфалтне масе, превоз, опрема претходна и контролна испитивања и сви
остали трошкови потребни за извоЕјење радова.
-Уградња сивих првфабрикованих бетонских ивичњака 18/24 цм, каналета 40/50/12
цм u баштенских ивичњака 8/10 цм
Монтажа префабрикованих бетонских ивичњака 18/24 цм и каналета 40/50/12 цм од бетона
MБ 40 се ради на претходно збијеној туцаничкој подлози. При уграfјивању морају бити
спроведене све мере за правилно извођење радова, тј. да се правилно обликује ископ, да
се постељица за бетонску подлогу од бетона MB 20 стручно припреми, да се yrpafjyjy
неоштеfiени префабриковани бетоснки ивичњаци и да се спојнице изврше стручно са
цементним малтером, тако да је прионљивост бетона са ивичњаком осигурана. Ивичњаке
уграfјивати ситуационо и висински у складу са пројектном документацијом.
Обрачун изведених радова се врши у дужним метрима стварно изведених радова
тј.уграТјених бетонских ивичњака односно каналета. Рад обухвата нaбaвкy, транспорт и
уградњу бетонских ивичњака и каналета од бетона MБ 40 на бетонској подлози oд бетона
MБ 20, у свему према детаљу из графичке документације и према техничким условима за
ову врсту радова.
Зa све време извоfјења радова Извoђaч радова је дужан да обезбеди неометан cao6pafiaj
возила.
За ове радове Извоfјач је дужан да обезбеди квалификовано лице зa геодетске радове,
везано за обележавање карактеристичних тачака за ископ и насипање да би радови били
усаглашени са усвојеним решењем из пројектне документације.
За квалитетно извоЕјење радова: " Санација асфалтног слоја на круни бране Лазиflи"
потребно је да Пoнyfjaч располаже (да поседује или дa може узети под закуп) минималним
техничким и кадровским капацитетом који се наводи у наставку (Ha начин дефинисан
додатним условима):

A) Потребна техничка оспособљеност Понуfјача - граfјевинске машине:

1. Финишер за асфалт радне ширине пегле 6,0 м- 1 комад.
2. Асфалтна база минималног капацитета 80 тона/сат -1 комад
3. Baљaк за асфалт минималне тежине 7 т (гума-пегла) - 1 комад.
4. Ваљак за асфалт минималне тежине 9•т (пегла-пегла) - 1 кoм
5. Багер гусеничар тежине преко 20 т са класичном стрелом - 1 кoмaдa;
6. Багер гусеничар тежине преко 25 т са клacичнoм стрелом - 1 комад;
7. Хидраулички чекиfi тежине преко 2 т- 1 комад;
8. Грејдер- 1 комад .
9. Утоваривач - 1 комад;
10. Камион носивости преко 20 т— 3 комада;
11. Вибро ваљак минималне тежине 10 т са челичном пеглом -1 комад;
12. Комбинирка (СКИП) - 1 комад;
Свака грађевинска мaшинa, за време ангажовања на санацији асфалтног слоја мора имaти
квалификованог руковаоца штo fie, пре почетка радова, утврдити одговорни извршилац —
надзорни орган Наручиоца.
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Б) Потребна кадровска оспособљеност Понуfјача
. 1(један) дипломирани граfјевински инжењер са важеЕгом личном лиценцом

одговорног извоfјача радова (лиценца број 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или
415);

. 1 (један) граfјевински техничар;

. 2 (два) руковаоца граЕјевинских машина;

. 2 (два) KB асфалтера;
1 (један) KB бетонирац;

. 1 (један) KB тecap;

. 2. (два) минимално ПК/НК радника;

3.3. Квалитет опис радова и начин спровођења контроле и обезбеfјивања гаранције
квалитета

Из4ђач радова се обавезује да води граfјевински дневник и граfјевинску књигу.
Нар чилац Fie имен'овати Надзорног органа.
Изв Тјач радова је дужан да преко Надзорног органа обавести Наручиоца 0 завршетку
уго орених радова, у виду захтева за примопредају изведених радова који уписује, a
Над орни орган потврfјује у ГраТјевинском дневнику.
При опредају изведених радова врши Надзорни одган. Надзорни одган је дужан да без
одл гања, a најкасније у року од 24 сата, no пријему обавештења изврши преглед изведених
рад ва и уколико констатује да су радови изведени у свему према овом Уговору, приступа
npu опредаји изведених радова, 0 чему сачињава Записник 0 примопредаји изведених
рад ва и коначном'обрачуну, који потписује.
Изв г7ач радова је дужан да своје активности прилагоди договору са Наручиоцем за
пла иране радове, без права надокнаде за евентуално посебно повеfгање трошкова за
прековремени рад.
Изв fјач радова је дужан да одмах, a најкасније у року који комисија одреди Записником,
от oни све евентуалне констатоване недостатке и примедбе.
Кад Извог7ач радова отклони све евентуалне примедбе и недостатке у датим роковима,
кoм сија fle извршити пoнoвo пријем изведених радова и тo констатовати новим
Зап сником. Тек тада се сматра да је пријем изведених радова извршен успешно и да су
изв дени радови примљени од стране Наручиоца односно да је иэвоfјење радова према
кон ретној појединачној наруџбеници — налогу за рад завршено.
3.4. Рок извоfјења радова
Поч так извођења предметних радова је у року од максимално 20 календарских дана oд
дан када се стекну временски услови за почетак извоfјења предметних радова, 0 чему fie
се сагласити Наручилац и Извоfјач радова, и исто се мора евидентирати у граЕјевинском
дне нику како би се пратила даља динамика радова.
Из оfјач радова је обавезан да радове изврши најкасније у року од 120 календарских
дан од дана почетка извоfјења радова.
У сјfіучају да Извоfјач радова не изведе радове у року наведеном у уговору, Наручилац има
пра о нa наплату уговорне казне и Банкарске гаранције за добро извршење nocna, као и
пра о на раскид yгoвopa.
3.5. Место извоfјења радова
Ме то извоfјења је нa круни бране „Лaзиflи" у Заовинама.
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3.6. Гарантни p0k
За изведене радове и уграТјени материјал, гарантни период не може бити краТги од 24
(двадесетчетири) месеца од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем
радова.
ИзвоЕјач радова је дужан да се у гарантном периоду, a на писани захтев Наручиоца, у року
од два дана, одазове и у најкраfгем року отклони о свом трошку све недостатке, који су
настали због његовог пропуста и неквалитетног рада.

3.7. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
У предмеру радова је детаљно дат опис радова, Цртежи за реализацију радова биТге
достављени ПонуТјачу који уговори извоТјење радова.

КОЛИЧИНЕ PAДOBA
Количине радова из Обрасца структуре цене - Предмера и предрачуна радова су, због
специфичности предметних радова, дате оквирно тако да их Наручилац може, no
потреби, кориговати у току извоТјења радова или oд неких одступити, сходно стварно
исказаним потребама у току извоТјења радова на терену.

УКУПНА ЦЕНА Y ПОНУДИ, ЗАКlbY4EF6E УГОВОРА И ПЛАЋАЕbЕ
Укупна цена дата у понуди служи, искључиво, за вредновање понуда.
Уговорену цену Tie, након анализе Понуда, формирати Наручилац и она не може бити
веТга oд процењене вредности предметне Јавне набавке.
ИмајуТги у виду rope наведено, Уговорена вредност представља процењену вредност
јавне набавке.
Плаfiања he ce вршити no стварно извршеним радовима у складу са понуТјеним -
усвојеним јединичним ценама из Уговора.
Напомена:
Укупно изведене количине радова, no уговореним јединичним ценама, ни у ком
случају не могу бити - финансијски eeћe од уговорене вредности.

3.8 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ
Пре састављања понуде, пожељно је да ПонуТјач обиТје терен, да би се, детаљније,
упознао са местом извоТјења предметних радова и осталим елементима за
формирање реалних јединичних цена.
Наручилац Tte, свима који изврше обилазак, издати Потврду a извршеном теренском
обиласку места на коме he ce изводити радови, Прилог број 2, који Tie потписати лице
Наручиоца које буде присуствовало обиласку, као доказ да је ПонуТјач упознат са
предметним радовима на лицу места, коју ПонуТјач доставља уз Понуду.
Преглед се мора извршити са наведеним чланом комисије за техничка питања или
другим лицем које он овласти.
Потврда издата од стране Наручиоца (Прилог број 2), као доказ да је ПонуТјач упознат
са условима и стањем на лицу места, која се доставља уз Понуду, служиТге као
резервни критеријум за доделу уговора.
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4. УСЛОВИ ЗA УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ JABHE HAБABKE И3 ЧЛ. 75. И 76. ЗAKOHA
O ЈАВНИМ HAБABKAMA И УПУТСТВО KAKO CE ДОКАЗУЈЕ ИСПУЕbЕНОСТ
tux УСЛОВА

ред,
бР•

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗA УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ JABHE HAБABKE ИЗ ЧЛAHA 75. ЗAKOHA

1

Услов•
Да је понуfјач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајуfiи 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 одговарајуflег регистра

Напомена:
■ У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за

сваког члана групе понуђача
■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвоЕјачем, овај доказ

доставити и за сваког подизвоfјача

2.

Услов:
да понуl!јач и његов законски заступник није осуЕјиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуг7иван 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) ЗA ЗAKOHCKOГ 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) ЗA ПPABHO ЛИЦЕ — За кривична дела организованог криминала —
Уверење посебног одељења (за организовани криминал) 13ишег суда у
Београду, којим се потврђује да понуЕјач (правно лице) није осуfјиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. C тим у
вези на интернет страници 13ишег суда у Београду објављено је
обавештење: http://www.bq.vi.sud.rs/It/articles/o-visem-sudu/obavestenie-ke-
za-pravna-lica.html

3) ЗA ПPABHO 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
домапег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није
осуЕјиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
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Посебна напомена:
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда
доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаfiег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којом се потврђује да понуђач (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.
Напомена.~

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

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

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

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

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

3.

Услов: 
да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште
на њеној територији
Доказ• 
- за правно лице, предузетнике и физичка лица:
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно
општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и
предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио
обавезе no основу изворних локалних јавних прихода
Напомена:

■ Уколико локална (општинска) управајавних приход у својој потврди
наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе
прибављају и од других локалних opгaнa/opгaнuзaцuja/ycmaнoвa
понуђачје дужан да уз потврдулокалне управе,јавних прихода приложи
и потврде тих осталих локалних opгaнa/opгaнuзaцuja/ycmaнoвa

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

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

■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за
сваког од њих)

Ови докази не моry бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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Услов•
да је понуЕјач поштовао обавезе које произилазе из важеflих прописа о заштити
на раду, .запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да '
нема забрану обављања делатности која је на снази у време .подношења
понуде
! оказ:
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац
број 4.)
Напомена: .

4 ■ Изјава мора да буде потписана од , стране овалшћеног лица за
заступање понуђача и оверена печатом.

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

■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се
доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити
попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за
заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

ДOДATHИ УСЛОВИ
ЗA УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ JABHE HAБABKE ИЗ ЧЛAHA 76. ЗAKOHA

1.

Финансијски капацитет
Услов•
Понуfјач располаже неопходним финансијским капацитетом ако је остварио
пословни приход у 2015. и 2016. години најмање 30.000.000,00 динара (укупно
за обе године). .
! оказ:
БOH-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи
сажете статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за
претходне две обрачунске године или
Биланс стања и Биланс успеха за 2015. и 2016. годину.

2

Пословни капацитет
Услов:
ПонуЕјач располаже неопходним пословним капацитетом ако је:

1. У последње 2 (две) године (рачунајуfiи од дана истека рока за
подношење понуда за предметну ЈН) реализовао уговоре који се
односе на извонење радова на асфалтирању саобрапајница
ширине асфалтног коловоза минимално 5 м—минимум 20.000.000,00
динара без ПДВ.

2. У последње 2 (две) године (рачунаЈуflи до дана истека рока за
подношење понуда за предметну ЈН) реализовао уговоре који се
односе на извоТlење граћевинских радова на ископу у материlалу VI
и VII категорије — минимум 3.000,00 м3 '

Докази: .
- Попуњени, потписани и оверени Обрасци број 5.1 и 5.2 - Референте листе
- Копије Потврда - Референци 0 добро изведеним радовима — попуњени,
потписани и оверени, од стране Наручиоца код кога су извоfјени радови,
Образсци број 6.1 и 6.2, у потребном броју примерака (у зависности од тога
колико се Референци доставља).
Уз Потрвде доставити фотокопије уговора на које се потврде односе и
фотокопију привремене или окончане ситуације no тим уговорима.
Наручилац задржава праео да сеаку наведену референцу npoeepu нa,
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лицу места.

3

•Кадровски капацитет .
Услов• .
Понуfјач располаже довољним кадровским капацитетом — ако има запослених
или радно ангажованих (no основу другог облика ангажовања ван радног
односа, предвиfјеног члановима 197-202. Закона 0 раду) најмање 10 лица, и
тo:

1. 1 (један) дипломирани граТјевински инжењер са важеfгом личном
лиценцом одговорног извоТјача радова (лиценца број 410 или 411 или
412 или 413 или 414 или 415);

2. 1 (један) граЕјевински техничар;
3. 2 (два) руковаоца граЕјевинских машина;
4. 2 (два) KB асфалтера;
5. 1 (један) KB бетонирац;
6. 1 (један) KB тесар;
7. 2 (два) минимално ПК/НК радника;

І оказ:
- Изјава понуfјача 0 довољном кадровском капацитету - попуњен,

потписан и оверен Образац број 7 из ове Конкурсне докуменације.
- Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате oд

надлежног Фонда ПИO (образац М (или МЗА), којом се потврfјује да су
запослени радници, наведени у Обрасцу број 7, запослени код понуfјача
- за лица у радном односу код Понуfјача

- Фотокопија важеfгег уговора 0 ангажовању - за лица ангажована ван
радногодноса

- Фотокопија Дипломе, Уверења, Сертификата или другог доказа 0
стеченој стручној спреми односно 0 доказивању наведене
квалификације, за свих 10 извршилаца (за ПК/НК раднике тo може бити
и Сведочанство).

- Фотокопија важеfге лиценце за захтеваног инжењере, издата oд стране
Инжењерске коморе Србије и потврду Инжењерске коморе a важењу
исте.

Напомена:
Сваки KB радник испуњава квалификацију захтеваних ПК/НК радника, тј.
Понуђач уместо документације за 2 захтевана минимално ПК/НК радника може
приложити документацију за KB раднике уз Потврду Понуђача да fie ти KB
радници, у току извоЕјења радова, обављати послове ПК/НК радника.

4.

Технички капацитет
Услов:
Да Понуfјач располаже неопходним техничким капацитетом — да поседује
или да може узети под закуп cneдefie:
1. Финишер за асфалт радне ширине пегле 6,0 м- 1 комад.
2. Асфалтна база минималног капацитета 80 тона/сат - 1 комад
3. Ваљак за асфалт минималне тежине 7 т (гума-nегла) - 1 комад
4. Ваљак за асфалт минималне тежине 9 т (пегла-пегла) - 1 комад
5. Багер гусеничар тежине преко 20 т са класичном стрелом - 1 комад
6. Багер гусеничар тежине преко 25 т са класичном стрелом - 1 комад
7. Хидраулички чекиfl тежине преко 2 т- 1 комад
8. Грејдер- 1 комад .
9. Утоваривач - 1 комад
10. Камион носивости преко 20 т— 3 комада
11. Вибро ваљак минималне тежине 10 т са челичном пеглом -1 комад
12. Комбинирка (СКИП) - 1 комад
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! оказ:

- Изјава понуРјача о довољном кадровском капацитету - попуњен, потписан и
оверен Образац број 8 из ове Конкурсне докуменације.

Уколико су машине и опрема у власништву ПонуТјача доставити пописну листу
на дан 31.12.2017. године и копије важеfiих саобраfiајних дозвола или очитану
саобраfiајну дозволу (копије важеfiих саобраfiајних дозвола или очитану
саобраfiајну дозволу доставити само за машине које се региструју). Уколико су
машине купљене од 01.01.2018. године, Понуђач је у обавези да достави
фотокопије рачуна и отпремнице за купљене машине, a за возила понуfјач је у
обавези да достави и копије важеfiих саобраfiајних дозвола или очитану
саобраfiајну дозволу.
Ако се машине изнајмљују доставити копије важеfiих саобраfiајних дозвола,
само за машине које се региструју, и доказ — Потврду да fie Понуfјач Уговором о
закупу машина или опреме моfiи да располаже захтеваним машинама или
опремом у току извоЕјења предметних радова.
Y случају достављања наведене Потврде, да he ce Уговором о закупу
користити машине, изабрани ПонуТјач је дужан да пре склапања Уговора
достави Наручиоцу закључен Уговор о закупу, у супротном Уговор за извоТјење
предметних радова неfiе бити закључен.

Понуда понуђача који не докаже да испуњава обавезне и додатне услове захтеване у
пр4тходне две Табеле, биflе одбијена као неприхватљива.

1. ваки подизвоfјач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона,
шт доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са
кап цитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на
анг жовање подизвоТјача.
2. і ваки понуfјач из групе понуfјача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
усл ве из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа
нав дених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуТјачи из
гру е испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком
кон~Сурсне документације.
3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним
коп јама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача,
чиј је понуда нa основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да
дос ави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуfјач у остављеном, примереном року који не може бити краfiи од пет дана, не
дос ави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац fie његову понуду
одб ти као неприхватљиву.
4. ице уписано у Регистар понуЕјача није дужно да приликом подношења понуде доказује
исп њеност обавезних услова за учешfiе у поступку јавне набавке, односно Наручилац не
мо е одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одреfјен Законом или
Кон урсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су
тра ени подаци јавно доступни. y TOM случају понуђач може, да у Изјави (Koja мора бити
пот исана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуfјача. Yз наведену Изјаву,
пон ђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуfјача у Регистар понуТ7ача.
Ha фснову члана 79. став 5. Закона понуЕјач није дужан да доставља следеfiе доказе који су
јавн доступни на интернет страницама надлежних органа, и тo:

1) ифвoд из регистра надлежног органа:
- из од из регистра АПР: www.apr.gov.rs 
2) д~кази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона
- регистар понуЕјача: www.apr.gov.rs 

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуТјач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уреТјује електронски
документ.
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6. Ако понуЕјач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуЕјач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата no прописима државе у
којој понуЕјач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајуЕги доказ за то, наручилац
he дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
8. Ако се у држави у којој понуЕјач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношЕгу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе
9. Понуђач је дужан да без одлагања, a најкасније у року од пет дана од дана наотанка
промене у било којем од података које доказује, 0 тој промени писмено обавести наручиоца
и да је документује на пропиоани начин.
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L КРИТЕРИЈУМ ЗA ДОДЕЛУ УГОВОРА

Изб р најпОвОљније пОнуде he ce извршити применОм критеријума „Најнижа понуТјена
цен "
Кри еријум за Оцењивање пОнуда је Најнижа понуђена цена и заснива се на пОнуЕјенОј
цені ка0 јединОм критеријуму.

У сѕјіучају примене критеријума најниже пОнуЕјене цене, a y ситуацији када пОстОје пОнуде
дОм fier и странОг пОнуfјача кОји извОде радОве, наручилац мОра изабрати пОнуду дОмаflег
пОн у~ Тјача пОд услОвОм да његОва пОнуђена цена није веfiа Од 5% у ОднОсу на најнижу
пoнyfjeнy цену cтpaнor пoнyfjaчa.
У nglнyfjeнy цену cтpaнor noнyi7aчa ypaчyнaвajy се и цapинcкe дaжбинe.
ДОмаflи пОнуЕјач је правн0 лице резидент у смислу закОна кОјим се уреТјује пОрез на дОбит
пра них лица, ОднОсн0 физичк0 лице резидент y ct'nucny закОна кОјим се уреТјује пОрез на
дОх дак граг7ана.
Ак0 је пОднета заједничка пОнуда, група пОнуfјача се сматра дОмаflим пОнуЕјачем ак0 је
сва и члан групе пОнуТјача правн0 лице резидент у смислу закОна кОјим се уређује пОрез на
д0б Iит правних лица, ОднОсн0 физичк0 лице резидент у смислу закОна кОјим се ypefjyje порез

дОна хОдак граfјана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).
Ак0 је пОднета пОнуда са пОдизвОfјачем, пОнуТјач се сматра дОмаfiим пОнуfјачем, ак0 је
пОнуТјач и његОв пОдизвОfјач правн0 лице резидент у смислу закОна кОјим се ypei7YJe пОрез
на дoбит правних лица, ОднОсн0 физичк0 лице резидент у смислу закОна кОјим се уреТјује
пОр~з на дОхОдак граЕјана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

5.1. езервни критеријум

УкОг~ик0 две или више пОнуда имају исту најнижу пОнуТјену цену, Наручилац fie извршити
дОделу УгОвОра, ОднОсн0 преднОст дати ПОнуТјачу који дОстави пОтврду 0 извршенОм
тер~нскОм Обиласку места извОТјења радОва
Уко ик0 ни пОсле примене реэервнОг критеријума не буде мOryTie изабрати најпОвОљнију
пОн~ду, најпОвОљнија пОнуда биТге изабрана путем жреба.
Изв4aчeњe nyтeм жреба нapyчилaц he извршити jaвнo, y пpиcycтвy пoнyFjaчa кojи имajy иcтy
најн жу пОнуfјену цену. Ha пОсебним папирима кОји су исте величине и бОје Наручилац he
исп сати називе пОнуЕјача, те nanupe стaвити у кутију, Одакле he један члан КОмисије извуfiи
самф један папир. ПОнуЕјачу чији назив буде нa извученОм папиру биfiе дОдељен угОвОр 0
јавн ј набавци.

НаруΡ' чилац he сачинити записник 0 спрОведенОм пОступку јавнОг жреба и исти he дОставити
свип ПОнуfјачима кОји су учествОвали у пОступку.
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6. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА KAKO ДA CAЧИHE ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуТјачима 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.
ПонуЕјач 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 водиЕге поступак јавне
набавке на српском језику.
Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.
Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику, у супротном
понуда he бити оцењена као неприхватљива.
Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, OH мора бити преведен на
српски језик и оверен од стране овлашfгеног преводиоца, у супротном he понуда бити
одбијена као неприхватљива.

6.2 Начин састављања и подношења понуде
Понуг7ач је обавезан да сачини понуду тако што ПонуТјач 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 овлашТгеног
од стране законског заступника уз доставу овлашfiења у понуди. Доставља их заједно са
осталим документима који представљају обавезну садржину пону;qе. ,
Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину
(јемствеником, траком и сл.), тако да се поје,gиначни листови, односно прилози, нe могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.
Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди иэврши нa
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, a због своје важности не смеју бити
оштеflени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, a
нa 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 нe cмejy оштетити, заштитили.
ПонуТјач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена, као и када, нa адресу: JaBHO предузеfiе „Електропривреда
Србије", Огранак "Дринско — Лимске XE" Бајина Башта, Трг Душана ЈерковиТга број 1,
31250 Бајина Башта , писарница - са назнаком: „Понуда за јавну набавку " Санација
асфалтног слоја на круни бране Лазипи" - Јавна набавка број ЈН/2100/0370/2017 - HE
ОТВАРАТИ".
Ha полеТјини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуТјача, телефон и факс
понуЕјача, као и име и презиме овлашТгеног лицa зa контакт.
У случају дa понуду подноси група понуfјача, на полеТјини коверте назначити да се ради о
групи понуг7ача и навести називе и адресу свих чланова групе понуfјача.
Уколико понуТјачи подносе заједничку понуду, група понуТјача може да се определи дa
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуЕјачи из
групе понуТјача или rpyna понуfјача може дa одреди једног понуТјача из групе који he
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношfiу
мopajy бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуг7ача из групе понуТјача.
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У случају да се понуfјачи определе да један понуfјач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношЕгу), наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуЕјачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извр Јы ење јавне набавке, a кojи чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Зако а.
Уколпко је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве
испрјвке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

6.3 Обавезна садржина понуде
Садјжину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова
из чл. 75.и 76.Закона о јавним набавкама, предвиТјени чл. 77. Закона, који су наведени у
конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и
печатом оверени) на начин предвиТјен следеfгим ставом ове тачке:

.

.

.

.

.

.

.

Образац понуде
Структура цене
Образац трошкова припреме понуде, ако понуfјач захтева надокнаду трошкова у
складу са чл.88 Закона
Изјава о независној понуди
Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
Средство финансијског обезбеfјења
Списакизведених радова
Потврда о референтним набавкама
Изјава понуfјача - кадровски капацитет
Изјава понуfјача - технички капацитет
обрасци, изјаве и докази одреfјене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да
понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група
понуfјача
Потписан и печатом оверен „Модел уговора" (пожељно је да буде попуњен)
Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација
Докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и
Одељком 4. конкурсне документације
Овлашflење за потписника (ако не потписује заступник)
Споразум о заједничком наступању (у случају подношења Заједниике понуде)
Прилог о безбедности и здрављу нa раду

Наручилац he одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за
подношење понуда и конкурсне документације.
Нарічилац he одбити као неприхватљиву понуду понуТјача, за коју се у поступку стручне
оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

6.4 Подношење и отварање понуда
Бла овременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење
пон~да објављеним нa Порталу јавних нaбaвки, без обзира нa нaчин нa који су послате.
Ако је понуда поднета no истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраТге се
неблаговременом, a Наручилац he no окончању поступка отварања понуда, овакву понуду
враити неотворену понуђачу, ca нaзнaкoм дa је поднета неблаговремено.
Ком сија за јавне нaбaвкe he благовремено поднете понуде jaBHo отворити дана наведеном
у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузеfiа „Електропривреда Србије"
Београд, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана Јерковипа број 1,
31250 Бајина Башта, Канцеларија Наташе Поповиfl број 153.
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Представници понуЕјача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре
почетка лоступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашТгењеза
учествовање у овом поступку,(пожељно је дабуде издато на меморандуму понуЕјача),
заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуfјача или другог
заступника улисаног у регистар надлежног органа или лица овлашflеног од стране законског
заступника уз доставу овлашflења у понуди.
Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе .лодаци у складу
са Законом.
Записник о отварању понуда потлисују чланови комисије и лрисутни овлашЋени
лредставници понуfјача, који преузимају лримерак записника.
Наручилац he y року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом
или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуЕјачима који нису
учествовали у поступку отварања понуда.

6.5 Начин подношења понуде

ПонуЕјач може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети понуТјач самостално, група понуЕјача, као и лонуЕјач са лодизвоРјачем.
ПонуТјач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као лодизвоfјач. У случају да понуђач поступи сулротно наведеном упутству
свака понуда понуfјача у којој се појављује биfiе одбијена.
ПонуТјач може бити члан само једне групе понуЕјача која лодноси заједничку понуду, односно
учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуЕјач, у оквиру групе понуЕјача,
лоднео две или више заједничких понуда, Наручилац he све такве понуде одбити.
ПонуЕјач који је члан групе лонуfјача не може истовремено да учествује као подизвоfјач. У
случају да понуЕјач лоступи супротно наведеном улутству свака понуда понуfјача у којој се
лојављује биflе одбијена.

6.6 Измена, долуна и опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени или долуни вeFi поднету понуду
писаним лутем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА — ДOПYHA - Понуде за јавну
набавку " Санација асфалтног слоја на круни бране Лазиfiи" - Јавна набавка број
ЈН/2100/0370/2017 — HE OTBAPATИ".
У року за подношење понуде понуfјач може да опозове поднету понуду писаним путем, на
адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку " Санација асфалтног
слоја на круни бране ЛазиЋи"- Јавна набавка број ЈН/2100/0370/2017 — HE OTBAPATИ". У
случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву
понуду неflе отварати, веfi he je неотворену вратити понуЕјачу. Уколико понуг7ач измени или
опозове понуду поднету no истеку рока за подношење понуда, Наручилац he наплатити
средство финансијског обезбеfјења дато на име озбиљности понуде (ако је лредвиЕјено
средство финансијског обезбеЕјења на име озбиљности понуде).

6.7 Партије
Набавка није обликована no партијама.

6.8 Понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.

6.9 Подношење понуде са подизвоЕјачима
ПонуЕјач је дужан да у понуди наведе да nu he извршење набавке делимично поверити
подизвоЕјачу. Ако понуТјач у понуди наведе да he делимично извршење набавке поверити
подизвоТјачу, дужан је да наведе:
- назив подизвоЕјача, a уколико уговор измеЕју наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач he бити наведен у уговору;
- проценат укупне вредности набавке кojи he поверити подизвоЕјачу, a који не може бити
веЕги од 50% као и део предметне набавке који he извршити лреко подизвоfјача.
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ПонуЕјач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на
број ~подиэвоfјача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогуfiи приступ код
поди воfјача ради утврfјивања испуњености услова.
Оба еза понуТјача је да за подизвоfјача достави доказе 0 испуњености обавезних услова из
члан 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешТге из члана 75.
и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Дод тне услове понуТјач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвоfјача.
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном
материјалном и кривичном одговорношfгу, које попуњава, потписује и оверава усваки
подиввоЕјач у своје име.
Пон~гЕјач не може ангажовати као подизвоТјача лице које није навео у понуди, у супротном
нару илац he реализовати средство обезбеТјења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
угов ра наручилац претрпео знатну штету.
Доб вљач може ангажовати као подизвоЕјача лице које није навео у понуди, ако је на страни
поди вођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаfiања, ако тo лице
испуава све услове одреТјене за подизвоЕјача и уколико добије претходну сагласност
Нар чиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке тo
дозв љава пренети доспела потраживања директно подизвоТјачу, за део набавке који се
изврјЈава преко тог подизвоfјача. Пре доношења одлуке 0 преношењу доспелих
потр живања директно подизвоfјачу наручилац he омогуfiити добављачу да у року од 5 дана
од д на добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово
не y#ичe на пpaвилo да пoнyfjaч (дoбaвљaч) y пoтпyнocти oдroвapa наручиоцу за извршење
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на
број одизвођача.

.10 Подношење заједничке понуде
У сл чају да више понуЕјача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају
дост вити Споразум 0 заједничком извршењу набавке, којим се меТјусобно и према
Hap чиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке
проп%сане члан 81. став 4. и 5.Закона 0 јавним набавкама и тo:
. податке 0 члану групе кojи he бити Носилац посла, односно који he поднети понуду и

кojи he заступати групу понуТјача пред Наручиоцем;
• опис послова сваког од понуfјача из групе понуТјача у извршењу уговора.

Cвaкки понуЕјач из групе понуfјача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове
из чзiана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешfl'е из члана
75. 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са
капа итетима, у складу са чланом 76. Закона, понуТјачи из групе испуњавају заједно, на
осно у достављених дoкaзa дефинисаних конкурсном документацијом.
У сл чају заједничке понуде групе понуfјача обрасце под пуном материјалном и кривичном
одговорношfiу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе пoнyђaчa у своје име
(Образац Изјаве 0 независној понуди и Образац usjaBe y складу са чланом 75. став 2.
Закона).
Понуђачи из групе понуfјача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

6.11 Понуђена цена
Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.
У сл чају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуТјена цена са или без пореза
на д~дату вредност, сматраiге се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.
Јединичне цене и укупно понуЕјена цена морају бити изражене са две децимале у складу са
прa4ілом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна he бити јединична
цен
Пон да која је изражена у две валуте, сматраfiе се неприхватљивом.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац he поступити у складу са
чланом 92. Закона.
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КОЛИЧИНЕ PAДOBA
Количине радова из Обрасца структуре цене — Предмера и предрачуна радова су, због
специфичности предметних радова, дате оквирно тако да их Наручилац може, no
потреби, кориговати у току извођења радова или од неких одступити, сходно стварно
исказаним потребама у току извођења радова на терену.

УКУПНА ЦEHA У ПОНУДИ, 3AK1bYЧEFbE УГОВОРА И ПЛАЋАЕ6Е
Укупна цена дата у понуди служи, искључиво, за вредновање понуда.
Уговорену цену fle, након анализе Понуда, формирати Наручилац и она не може бити
веflа oд процењене вредности предметне Јавне набавке.
Имајуfги у виду rope наведено, Уговорена вредност представља процењену вредност
јавне набавке.
Плаfгања fle се вршити no стварно извршеним радовима у складу са понуђеним —
усвојеним јединичним ценама из Уговора.
Напомена:
Укупно изведене количине радова, no уговореним jeдuнuчнuм ценама, нu у ком
случају не могу бити — финансијски eetie од уговорене вредности.

6.12 Корекција цене

Након закључења Уговора, уколико од дана истека важности понуде до момента настанка
ДПO дође до промене средњег курса EUR према подацима Народне Банке Србијеза више
од 5%, цена се може кориговати до истека уговореног рока извођења радова, зависно од
промена курса EUR. Промена уговорене цене fle се извршити на следеfiи начин:

ЕУРТ
Ц = Цо ~ ЕУРо
Где је:
Ц - нова цена
Цо - уговорена цена
EURT -средњи курс EUR на дан ДПО (курсна листа НБС)
EURo -средњи курс EUR на дан када је започето отварање понуда (курсна листа НБС)
Променом уговора не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним
параметрима у уговору и овој конкурсној документацији.

6.13 Рок извођења радова
Почетак извођења предметних радова је у року од максимално 20 календарских дана од
дана када се стекну временски услови за почетак извођења предметних радова, о чему Tie
се усагласити Наручилац и Извођач радова, и исто се мора евидентирати у граТјевинском
дневнику како би се пратила даља динамика радова.
Извођач радова је обавезан да радове изврши најкасније у року од 120 календарских дана .
од дана почетка извођења радова.

6.14 Гарантни рок
Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал не може бити краfги од 24
(двадесетчетири) месеца од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем
радова.
Извођач радова је дужан да се у гарантном периоду, a на писани захтев Наручиоца, у року
од два дана, одазове и у најкраfгем року отклони о свом трошку све недостатке, који су
настали због његовог пропуста и неквалитетног рада.
У случају да Извођач радова не изведе радове у року наведеном у уговору, Наручилац има
право на наплату уговорне казне и Банкарске гаранције за добро извршење посла, као и
право на раскид уговора.
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6.15 Начин и услови плаТгања

Нар~чилац не може да прихвати било какво авансно nnaFiaњe.

Нар~чилац се обавезује да ИзвоЕјачу радова плати изведене радове динарском дознаком,
на следеЕги начин:

• Д 90% од укупно уговорене вредности, увеТгане за припадајуТги порез на додату
в едност, биflе плаfiено no испостављеним привременим ситуацијама, испостављених на
o нову изведених количина уговорених радова и потписаних и оверених листова
граг7евинске књиге, које су оверене од oдroвopниx лица Уговорних страна, у законском
р ку дo 45 дана од дана пријема истих на писарници Наручиоца, a

• О татак no завршетку радова, окончаном ситуацијом у законском року дo 45 дана од дана
п ијема исте на писарници Наручиоца. Окончана ситуација испоставља се након
и вршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички
о~ерававају одговорна лица за примопредају и коначни обрачун изведених радова
У оворних страна.

Сва плаflања he ce вршити на основу потписаних и оверених лривремених месечних
ситуација и окончане ситуације; оверених oд стране надзорног органа кога овлашfiује
Нар~гчилац у складу са Законом 0 планирању и изградњи (" Сл. гласник PC", бр. 72/2009,
81/209 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 -
одл ка УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником 0 садржају и начину
врш ња стручног надзора (" Сл. гласник PC", бр. 22/2015).
У п ивременој ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописане
Уре бом 0 класификацији делатности из области граfјевинарства.
При~ремене и окончана ситуација се испостављају најкасније до 05. у месецу за радове
извр ене у претходном месеци, према количинама из обрачунских листова граЕјевинске
књи е, овереним и потписаним oд стране ИзвоТјача радова и надзорног органа, у складу са
Законом 0 планирању и изградњи.

У сл
цена
заду
заду
06ai
pear
npor

iчају примене корекције цене понуfјач he издати рачун на основу уговорених јединичних
, a за вредност корекције цене на рачуну he исказати као корекцију рачуна књижнo
кење/одобрење, unu he уз рачун за корекцију цене доставити књижнo
~сење/одобрење.
~езе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма nocлoвaњa, биFie
изоване највише до износа средстава, кoja he aa ту намену бити одобрена у новом
~аму пословања JП EПC зa године у кojимa he ce плаЕгати уговорене обавезе.

Плаfiања he ce вршити no стварно извршеним радовима у складу са понуђеним —
усвс~јеним јединичним ценама из Уговора.
Yкy 

II 
нo извeдeнe кoлuчuнe paдoвa, no yгoвopeнuм jeдuнuчнuм цeнaмa, нu y кoм

слу~ају не могу бumu — финансијски вепе од угоеорене ередности.

.16 Рок важења понуде

Пон~да мopa дa вaжи најмање 90 (словима:деветдесет) дaнa oд дана отварања noнyдa.
У сг~учају дa понуЕјач наведе краТги P0K важења понуде, понуда he бити одбијена, кao
неприхватљива.

6.17 Средства финансијског обезбеђења
Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеЕјења (у даљем тексу
СФО) којим понуfјачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку jaBHe нaбaвкe
(достављају се уз понуду), кao и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се
при иком закључења уговора или нaкoн извoTjeњa радова).
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Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуЕјача, a и исти
могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.
Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.
Средства финансијског обезбеЕјења морају да буду у валути у којој је и понуда.
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
CФO мора се продужити.
Понуђач је дужан да достави следеflа средства финансијског обезбеђења:

У понуди: 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач доставља оригинал Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од
минимално 10% вредности понуде, без ПДВ.
Банкарска гаранција Понуfјача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и
наплатива на први писани позив, са трајањем најмање од 30 (словима: тридесет)
календарских дана дужи од рока важења понуде.
Наручилац ne уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

• понуг7ач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
своју понуду или

• понуЕјач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор 0 јавној
набавци или

• понуfјач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство обезбеfјења
за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају cnopa no овој
Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права
Републике Србије.
У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају cnopa no
овој Гаранцији, утврfјује се надлежност Сталне арбитраже npu flKC уз примену Правилника
ПKC и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, кpafie рокове, мањи износ или промењену
месну надлежност за решавање спорова.
Понуfјач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг.
Банкарска гаранција fie бити враflена понуТјачу са којим није закључен уговор одмах no
закључењу уговора са понуТјачем чија је понуда изабрана као најповољнија, a понуfјачу са
којим- је закључен уговор у року oд осам дана од дана предаје Наручиоцу инструмената
обезбеТјења извршења уговорених обавеза која су захтевана Уговором.
Ha банкарску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ
758, Међународне Трговинске коморе у Паризу.
Гаранција се неможе уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца и
Емисионе банке.
Гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враЕген или нe.
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У року од 10 дана од закључења Уговора 

Бан~Сарска гаранција за добро извршење посла

Иза рани понуfјач је дужан да у тренутку закључења Уговора a најкасније у року од 10
(дес т) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних
стра a, a npe почетка извоТјења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона 0
обл гационим односима („Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 — одлука YCJ и 57/89,
„Сл. ист СРЈ" бр. 31/93 и ,,Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003 — Уставна повеља), као Сфо за добро
извр ење посла преда Наручиоцу.
Иза рани понуfјач је дужан да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро извршење
пос а, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу
бан арску гаранцију за добро извршење посла у износу од минимално 10% вредности
угов ра без ПДВ.
Бан арска гаранција мора трајати најмање 30 (тридесет) календарских дана дужим од рока
важ ња уговора.
Ако е за време трајања уговора промени рок важења уговора, важност банкарске гаранције
за д бро извршење посла мора да се продужи. Поднета Банкарска гаранција не може да
садр и додатне услове за исплату, краfiе рокове, мањи износ или промењену месну
наДЈІежНост за решавање спорова.
Нар чилац Tie уновчити дату Банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
изабbани понуfјач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
npeдlвиfjeн уговором.
У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају cnopa no oвoj
Гаранцији, утврЕјује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права
Рещгблике Србије.
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чају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају cnopa no
Гаранцији, утврЕјује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПKC уз примену
илника ПKC и процесног и материјалног права Републике Србије.
учају да Изабрани понуТјач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани
ач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни

нг.
ција се неможе уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца и

ионе банке.
ција истиче на наведени датум,без обзира да ли нaм је овај документ враfiен или нe.

анкарску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ
еТјународне Трговинске коморе у Паризу.

Han. мена!!!

CФ • за добро извршење nocna обавезно се доставља у року од 10 дана од
за учења yroeopa, y супротном Наручилац може покренути поступак раскида
уго ора и активирање, код банке, СФО за озбиљност понуде.
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У тренутку примопредаје радова или најкасније 5 дана пре истека Банкарске гаранције
за добро извршење посла

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року

ПонуТјач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив,
издата у висини од минимално 5% од укупно уговорене цене (без ПДB-а) са роком важења
најмање 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока
важења уговора има за последицу и продужење Банкарске гаранције.
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку
примопредаје радова или најкасније 5 дана пре истека Банкарске гаранције за добро
извршење посла. Уколико Понуfјач не достави Банкарску гаранцију за отклањање
недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати Банкарску гаранције за
добро извршење посла.
Достављена Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краfiи рок
и мањи износ.
Наручилац је овлашfiен да наплати Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року у случају да Понуfјач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног
рока.
Понуfјач може поднети гаранцију стране Банке само ако је тој Банци додељен кредитни
рејтинг. У TOM случају ПонуТјач је обавезан да Наручиоцу достави контрагаранцију домаfiе
Банке.
Уколико се средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном
року не достави у уговореном року, Наручилац има право да наплати средство
финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.
Ha банкарску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ
758, Меfјународне Трговинске коморе у Паризу.
Гаранција се не може уступити и није преносива Sea сагласности Корисника, Налогодавца и
Емисионе банке.
Гаранција истиче на наведени датум, без oSaupa дa ли нам je oвaj документ враfiен или нe.

Достављање средстава финансијског обезбеТјења
Средство финансијског обезбеfјења за озбиљност понуде доставља се као саставни део
понуде и macu на Јавно предузеfiе „ Електропривреда Србије" Београд, , Улица Царице
Милице број 2, 11000 Београд - Огранак "Дринско — Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг
Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта.
Средство финансијског обезбеfјења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеfiе
„Електропривреда Србије" Београд, , Улица Царице Милице број 2, 11000 Београд - Огранак
"Дринско — Лимске XE" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина
Башта, и доставља се лично или поштом на горњу адресу:

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за JH број ЈН/2100/0370/2017
Средство финансијског обезбеfјења за отклањање недостатака у гарантном року гласи нa
Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске
хидроелектране" Бајина Башта и доставља се у тренутку примопредаје радова или
најкасније 5 дана пре истека Банкарске гаранције aa добро извршење посла, лично или
поштом нa адресу корисника уговора:

Трг Душана Јерковиflа број 1, 31250 Бајина Башта
са назнаком: Средства финансијског обезбеТјења зa JH број ЈН/2100/0370/2017
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6.18 Начин означавања поверљивих података у понуди
Под ци које понуfјач оправдано означи као поверљиве бине коришнени само у току поступка
јавн набавке у складу са позивом и нене бити доступни ником изван круга лица која су
укљу ена у поступак јавне набавке. Ови подаци нене бити објављени приликом отварања
пону а и у наставку поступка.
Нарумилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Као поверљива, понуЕјач може означити документа која садрже личне податке, a кoje не
садржи ни један јавни р.егистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне
податке који су прописима одреЕјени као поверљиви.
Наручилац he као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словима имају исписано „ПОВЕРЈbИВО".
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на rope наведени
начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају rope наведеним условима,
Наручилац he позвати понуfјача да уклони ознаку поверљивости. ПонуТјач he тo учинити
тако~што he његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИI3", уписати
дату , време и потписати ce.
Ако ггонуђач у poкy који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац
he третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуfјача, штитени њихове
техн чке и пословне тајне у смислу закона којим се ypefjyje заштита пословне тајне.
Heh се сматрати поверљивим докази 0 испуњености обавезних услова,цена и други подаци
из п нуде који су oд значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

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

Пон Ејач је дужан да npu састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важених nponuca 0 заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (Образац 4. из конкурсне документације).

.20 Накнада за коришfiење патената
Нак аду зa коришнење патената, кao и одговорност зa повреду заштинених npaвa
инте ектуалне својине трених лицa сноси Понуfјач.

21 Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности
Нар чилац је дужан да извoди радове тако да не загаЕјују, oднocнo који минимaлнo утичу на
живс~тну средину, односно који обезбеfјују адекватно смањење потрошње - енергије —
ене гетску ефикасност.

.22Додатне информације и објашњења
Зaи терсовано лице може, у nиcaнoм облику, тражити oд Наручиоца додатне информације
или ојашњења у вези са припремањем понуде,при чему мoжe да укаже Наручиоцу и нa
еве туално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет
дaн пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком:
„ОБ AWF6EF6A — noзив за јавну набавку број ЈН/2100/0370/2017 или електронским путем на
e-m i1 адресу: zarko.nikolic@eps.rs, и natasa.popovicГШeps.rs, (ОБАВЕЗНО CBE ЗАХТЕВЕ,
ПИТ FbA И ДРУГО CЛATИ ИСТОВРЕМЕНО HA ОБЕ АДРЕСЕ) радним данима (понедељак
— пе ак) у времену од 07 до 15 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног
врегіенa или тoкoм викенда/нерадног дана бине евидентиран кao примљен npвoг следенег
рад ог дана.
Наручилац he y року од три дана no пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу
јавних набавки и својој интернет страници.
Трахење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
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Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуfјача
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна и да учини када je тo неопходно као доказ да је извршено достављање.
Ако наручилац у року предвиЕјеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници. ,
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење 0 продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиfјеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одреТјен чланом 20. Закона.
У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац he поступати у складу са 13.
начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки
заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници
www.Kjn.gov.rs).

6.23 Трошкови понуде
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуТјач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Понуfјач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде тако штo попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме
понуде.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да. понуfјачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израfјени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеfјења, под условом да је понуfјач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

6.24Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева oд понуfјача додатна објашњења која fle My помоfги при
прегледу, вредновању и упореТјивању понуда, a може да врши и контролу (увид) кoд
понуfјача, односно његовог подизвоfјача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац he понуђачу оставити
примерени рок да поступи no позиву наручиоца, односно да омогуfiи наручиоцу контролу
(увид) код понуТјача, као и кoд његовог подизвоРјача.
Наручилац може, уз сагласност понуЕјача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде no окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике измеfју јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако
се понуfјач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац he његову понуду
одбити као неприхватљиву.

6.25 Разлози за одбијање понуде
Понуда he бити одбијена ако:

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

• Понуfјач не докаже да испуњава обавезне услове за yчewfie;
• понуfјач не докаже да испуњава додатне услове;
• понуfјач није доставио тражено средство обезбеfјења;
• је понуfјени рок важења понуде краflи од прописаног;
• понуда садржи друге недостатке због којих није мoryfie утврдити стварну садржину

понуде или није могуflе упоредити је са другим понудама.
Наручилац he донети одлуку 0 обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109.
Закона.
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6.26 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави
ѓчилац Tie одлуку 0 додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25
десетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
уку 0 додели уговора/обустави поступка Наручилац fle објавити нa Порталу јавних
iвки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

6.27 Негативне референце
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ дa је понуЕјач у претходне Tpu
године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

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

уговор 0 јавној набавци, након што My je yroBop додељен;
• одбио да достави доказе и средства обезбеРјења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврТјује да понуТјач није
исп њавао своје обавезе no раније закљученим уговорима 0 jaBHuM набавкама који су ce
односили на исти предмет нaбaвкe, зa период oд претходне три годинепре објављивања
позива зa подношење понуда.
доказ наведеног може бити: .

• правоснажна судска одлука или коначна одлука дpyror надлежног органа;
• исправа 0 реализованом средству обезбеfјења испуњења обавеза у поступку jaBHe

набавке или испуњења yroвopниx обавеза;
• исправа 0 наплаЕгеној уговорној казни;
• рекламације noтpoшaчa, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
• изјава 0 раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и

под условима предвиfјеним законом којим се уреТјују облигациони oднocи;
• доказ 0 ангажовању на извршењу уговора 0 јавној набавци лицa кoja ниcy означена у

понуди као noдизвoFjaчи, односно чланови rpyne понуТјача;
• други одговарајуflи доказ примерен предмету јавне нaбaвкe који се односи на

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или no paHuje закљученим
уговорима 0 јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује докаэ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона,
који ce односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако
је предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац fie поступити нa наведене начине и у случају заједничке понуде rpyne понуТјача
уколико утврди дa постоје напред наведени докази зa једног или више чланова групе
понуТјача.

Пощ
посл
noдF
Нар~
доку
npuj

6.28 Увид у документацију

гfјач има право да изврши увид у документацију 0 спроведеном поступку јавне набавке
е доношења одлуке 0 додели yroBopa, односно одлуке 0 обустави поступка 0 чему може
ети писмени захтев Наручиоцу.
чилац је дужан да лицу из става 1. oмoryTiи увид у документацију и копирање
иентације из поступка 0 трошку подносиоца захтева, у poкy од двa дана oд дана
эма писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

.293аштита права понуТјача

Оба~ештење 0 роковима и начину подношења захтева за заштиту npaBa, ca детаљним
упутством 0 садржини потпуног захтева зa заштиту пpaвa у складу са чланом 151. став 1.
тaч. 1)-7) Зaкoнa, кao и изнocoм таксе из члана 156. став 1. тач. 1)-3) Закона и детаљним
упут твом 0 потврди из члaнa 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврЕјује да је уплата
таксе извршена, a кoja ce прилаже уз захтев за заштиту пpaвa npunuKoM подношења захтева
нар~гчиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:
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Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: Јавно предузеflе
„ Електропривреда Србије" Београд, , Улица Царице Милице број 2, 11000 Београд - Огранак
"Дринско — Лимске XE" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина
Башта, са назнаком Захтев за заштиту права за JH радова - "Санација асфалтног слоја на
круни бране ЛазиЋи" ЈН/2100/0370/2017, a кonиja ce истовремено доставља Републичк0ј
комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail.
natasa.p0p0vic(cr~eps.rs  радним данима (п0недељак-петак) од 7,00 д0 15,00 часова.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, 0сим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту пpaвa којим се 0спорава 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 п0нуда, без 0бзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог
закона указа0 наручиоцу нa евентуалне недостатке и неправилности, a наручилац исте није
отклонио.
Захтев за зaштиry права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, a након истека рока из става 3. ове тачке, сматраfiе се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке 0 додели уговора и одлуке 0 обустави поступка, р0к за подношење
захтева зa заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке нa Порталу јавних
набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у п0ступку јавне набавке
у складу са одредбама члана 90. ЗЈН.
Наручилац објављује 0бавештење 0 поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права, к0је садржи податке из Прилога ЗГ6.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за
заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу 0 поднетом захтеву зa заштиту
права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство a садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом
151. став 1. тач. 1) — 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице зa контакт
2) назив и адресу наручиоца
3) податке 0 јавној набавци која је предмет захтева, односно 0 0длуци наручиоца
4) повреде прописа којима се ypeђyje п0ступак jaBHe набавке
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују
6) потврду 0 уплати таксе из члана 156. ЗJH
7) потпис подносиоца.

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

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и 1'епубличкој комисији у року од три
дaнa од дана доношења.
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема
закључка поднети жалбу Републичк0ј комисији, док копију жалбе истовремено доставља
наручиоцу.
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Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаflања 153 или 253, позив на број ЈН210003702017,
свр а: ЗЗП, Јавно предузеflе „ Електропривреда Србије" Београд, Улица Царице Милице број
2, 1 000 Београд - Огранак "Дринско — Лимске XE" Бајина Башта, Трг Душана Јерковиfга
број1, 31250 Бајина Башта - JH радова - " Санација асфалтног слоја на круни бране
Лаз ни" - Јавна набавка број ЈН/2100/0370/2017, прималац уплате: буџет Републике
Срб је) уплати таксу од:
1) 1 0.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда.
2) 1 0.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.

Сва a странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту
пра a на писани захтев надокнадити трошкове настале no основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале no основу заштите права.
Ако 'е захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да nu he
сва а странка сносити своје трошкове или he трошкови бити подељени сразмерно усвојеном
захіеву за заштиту права.
Стр нке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накііаду трошкова могуfiе је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке
кoммcиje o пoднeтoм зaxтeвy за заштиту права.
o т ошковима одлучује Републичка комисија. одлука Републичке комисије је извршни
наспов.

Дет љно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

Потврда кojoм се потврРјује да је уплата таксе извршена, a кoja ce прилаже уз захтев за
заш~гиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао
пот уним.
Чла oм 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15)
је п•описано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду 0
упл-ти таксе из члана 156. ЗЈН.
Под осилац захтева за заштиту права је дужан да на одреfјени рачун буџета Републике
Срб је уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као і оказ 0 уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиflе ce:

1. П
(1) ~
(2) ~
под
да
еви
на т
(3)
(4) •
(5)
(6)
за 3
(7) ~
захт
(8) к
(9)

•тврда 0 извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеflе елементе:
a буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
a представља доказ 0 извршеној уплати таксе, штo значи да потврда мора да садржи

:так да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
м извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајуflи извод
і eнциoнor рачуна достављеног од стране Министарства финансија — Управе за трезор и
:ј начин дoдaтнo провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
знос таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
poj рачуна: 840-30678845-06;
ифру плаfгања: 153 или 253;
озив на број: подаци 0 броју или ознаци jaBHe набавке noвoдoм које се подноси захтев
эштиту права;
:врха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
ев за заштиту права;
орисник: буџет Републике Србије;
назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је

извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашfгеног лица банке.
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашfгеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде a извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике -Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде 0
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајуЕгег консолидованог
рачуна трезора, a који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава,
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 0
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за
уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки http://www.kin.qov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-repubIicke-administrativne-takse.html и
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА И3 ИHOCTPAHCTBA

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на
девизни рачун Министарства финансија — Управе за трезор

HAЗИB И AДPECA БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17
Србија
SW1FT CODE: NBSRRSBGXXX

HAЗИB И AДPECA ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија
Управа за трезор
ул. Поп Лукина бр. 7-9
11000 Београд
'BAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА:
Приликом уплата средстава потребно је навести cneдefie информације 0 плаТгању - ,,детаљи
плаflања" (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

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

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.
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PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 - EUR
FIELD 32A: VALUE DATE - EUR- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD
(INT^RMEDIARY)

56A: DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

FIELD
(ACC.

57A:
WITH BANK)

1DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA - NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD
(BENEFICIARY)

59: 1RS35908500103019323073
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
(INT_RMEDIARY)

56A: BKTRUSЗЗXXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK
60 WALL STREET
UNITED STATES

FIELD
(ACC.

57A:
WITH BANK)

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

FIELD
(BENEFICIARY)

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

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
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6.30 Закључивање уговора

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

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 (десет) дана од
дана закључења уговора достави Банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у
року од 7 (седам) дана од дана добијања Уговора од стране Наручиоца, Наручилац може
закључити са првим следеflим најповољнијим понуЕјачем.

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

6.31 Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровоЕјења поступка јавне
набавке повеfгати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона
o jaBHuM набавкама.
Наручилац може повеflати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за
макоимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеfјена финансијска
средства, у случају непредвиТјених околности приликом реализације Уговора, за које се није
могло знати приликом планирања набавке.
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и
других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно
одреТјени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиТјени
посебним пропиоима,као што су: виша сила, измена важеЕгих законских прописа, мере
државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.
У наведеним случајевима наручилац fie донети Одлуку о измени уговора која садржи
податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона 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 инстиryцији.
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7 ОБРАСЦИ и ПРИЛОЗи
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OБPAЗAЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број   од   за Отворени поступак јавне
набавке радова - "Санација асфалтног слоја на круни бране Лазиflи" - Јавна набавка
број ЈН/2100/0370/2017.

1)ОПШТИ ПОДАLјИ O ПОНУЋАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Врста правног лица:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и нaзuв банке:

Лице овлашfгено за потписивање
уговора:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

A) САМОСТАЛНО

Б) CA ПОДИЗВОЋАЧЕМ

B) KAO ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:
Заокружити начин подношења понуде.

Страна 36 од 81



П„Електропривреда Србије" Београд — Огранак „Дринско — Лимске ХЕ„ Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0370/2017

3) П ДАL(И O ПОДИЗВОЋА ЧУ

1) ~lазив подизвођача:

Адреса:

(Vlатични број:

~рста правног лица:

(lорески идентификациони број:

У1ме особе за контакт:
(7роценат укупне вредности набавке
~оји he извршити подизвођач:

Део предмета набавке који he
Iизвршити подизвођач:

2) /-Іазив подизвођача:

Адреса:
Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
кoju he извршити подизвођач:
Део предмета набавке који he
извршити подизвођач:

Ha рмена:

Таб лу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем,
a ук.лико има eefiu број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
обр-зац копира у довољном броју примерака, да се nonyHu u достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАL(И O ЧЛAHY ГРУПЕ ПОНУЋА ЧA

1) Назив члана групе понуђача:

Адреса:

Матични број:
Врста правног лица:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив члана групе понуђача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив члана групе понуfјача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуЕјачи који подносе
заједничку понуду, a уколико има вefiu број учесника у заједничкој понуди од места предвиЕјених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуfјача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ YCЛOBИ ПОНУДЕ

LIEHA:
. . _

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ. '
- _ '

. . ' - -

. YKYПHA ЦEHA . . .-
(динapa) бeз ПДB-a

(Служи искгbучиво за вредновање
Понуда: Укупну уговорну цену he..

формирати Наручилац, на основу
уелова из КД и процењене вредности)

Предмет јавне набавке: " Санација асфалтног
слоја на круни бране Лазиfiи"

Број јавне набавке: ЈН/2100/0370/2017

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

,
 . YCЛOB НАРУЧИОЦА . , - ПОНУДА ПОНУЋА ЧA

• До
за
пл
Cu
из
no
књ
Уг
од

• Ос
си
пријема
си~уација
примопредаје
изведених
одговорна
обрачун

POK И НА ЧИН ПЛА ЋАЕ6А:
90% од укупно уговорене вредности, увеflане
припадајуfги порез на додату вредност, биflе
Тгено no испостављеним привременим
уацијама, испостављених на основу
едених количина уговорених радова и
писаних и оверених листова граЕјевинске
ге, које су оверене oд одговорних лица
ворних страна, у законском року до 45 дана
дана пријема истих на писарници Наручиоца,
атак no завршетку радова, окончаном
ацијом у законском року до 45 дана oд дана

исте на писарници Наручиоца. Окончана
испоставља се након извршене

радова и коначног обрачуна
радова, које записнички оверававају
лица за примопредају и коначни

изведених радова Уговорних страна.

Сагласан за захтевом Наручиоца

ДА / HE

(заокружити)

Почётак
максимално
стекну
пре~,метних
Hap
еви
npa
Изв
најк
кал
радс$ва.

POK ИЗВОЋЕIbA РАДОВА:
извоfјења предметних радова је у року oд

20 календарских дана од дана када се
временски услови за почетак извођења

радова, 0 чему fie се усагласити
чилац и Извоfјач радова, и исто се мора
ентирати у граЕјевинском дневнику како би се
una даља динамика радова.
fјач радова је обавезан да радове изврши
сније у року од 120 (стодвадесет)
ндарских дана oд дана почетка извоfјења

Сагласан за захтевом Наручиоца

ДА I HE
(заокружити)

Гарантни
материјал
(двадесетчетири)
извршен
радова.

ГАРАНТНИ POK:
рок за изведене радове и уграfјени

не може бити краflи од 24
месеца од дана када је

квантитативни и квалитативни пријем

Гарантни рок је месеца од дана
када је извршен квантитативни и

квалитативни пријем радова.

Страна 39 од 81



JП „Електропривреда Србије" Београд - Огранак „Дринско - Лимске ХЕ„ Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0370/2017

МЕСТО ИЗВОЋЕfbА РАДОВА:
Место извођења радова је на круни бране

„Лазиfiи" у Заовинама

Сагласан за захтевом Наручиоца

ДA / HE
(заокружити)

POK BAЖEFbA ПОНУДЕ:
не може бити краћи од 90 дана од дана отварања

понуда дана од дана отварања понуда

Понуда понуђача који не прихвата услове Наручиоца за р0к и начин плапања, р0к
извођења радова, гарантни р0к, место извоfјења радова и р0к важења понуде
сматраfге се неприхватљивом.

Место и датум
М.П.

Понуђач

Нап0мене:
- Понуђачје обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља и
заокружиједан одговор нa местима где ce mo захтева).
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из
групе понуђача који fie попунити, потписати и печатом оверити образац понуде unu да образац
понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у TOM смислу овај образац
треба прилагодити веfiем броју потписника
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ОБРАЗАЦ 2.
ПPEДMEP И ПРЕДРАЧУН PAДOBA

" Санација асфалтног слоја на круни бране ЛазиТги"
OБPAЗAЦ СТРУКТУРЕ ЦEHE

XE"БАЈИНА БАШТА"
Објекат: " Санација асфалтног слоја на круни бране Лазићи"

Предмер и предрачун радова
Рвд.
Бр. к. . Опис позиције Ј м

Оквирна
Количина

Јед.цена
без ПДВ

Вредност
без ПДB

~ ПУТ ПPEKO БPAHA"ЛАЗИЋИ ПРЕВОЈ" И"ЛАЗИЋИ KAF60H"
1 Исколчавање, обележавање трасе

пута , снимање нултог стања и свих
слојева коловозне контсрукције за
обрачун количина и предају
Надзорном органу и одржавање током
извоЕјења радова. м' 595,00 х =

2 Машинско скидање са глодалицом
постојеfiег асфалта дебљине до 6 цм
са утоваром у камион и транспортом
(стд=200 м). мг 4.133,75 х =

3 Набавка,транспорт и уградња
дробљеног каменог агрегата
гранулације 0/31 мм у збијеном слоју
дебљине д=15 цм. Материјал
планирати на делу пројектоване
саобраfiајнице no пројектованим
нагибима из графичке
документације,квасити и набијати
вибро ваљцима до потребне
збијености.Контролу збијености
извршити кружном плочом 030 цм.
ЗахтеванИ моДуЛ СТИШљИВоСтИ је
Мс=80 МПа. м3 84,90 х =

4 Бушење са кернерицом неармираног
бетона дебљине до 200 цм на круни
бране "Лазиfiи превој" и "Лазиfiи
кањон" за потребе израде одвода
атмосферке воде са асфалтних
површина. Потребан пречник рупе у
бетону 0 150 мм. цм 4.000,00 х =

5 Набавка, транспорт и уградња бетона

~

MБ 40 у двостраној оплати потребног
за израду шахти димензија светлог
отвора 50х50 цм,висине 50 цм и
дебљине зида 12 цм. Шахте армирати
са арматурном мрежеом Q188 у обе
зоне. Шахте су намење за oдвoд
атмосферске воде са коловоза. Ha
врху Шахта се монтира улична
сливничка решетка 400х400 мм и она
се обрачунава посебно. ком 20,00 х =
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6 Набавка,транспорт и монтажа уличних
г сливничких решетки од нодуларног
~ лива класе "Д", димензија 400х400 мм

и носивости 400 KN. ком 20,00 х
7 Издизање или спуштање поклопаца

постојеfiих шахти на новопројектовану
~ коту. Рад обухвата демонтажу
~ постојеfiих поклопаца шахти и

монтажу на слој бетона MB 30 према
пројектованим котама. ком 12,00 х

8 Набавка,транспорт и уградња
оборених сивих префабрикованих
бетонских ивичњака 24/18 цм са
израдом фуга од цементног малтера

~ (однос 1:2) . Ивичњак уградити на слој
~ бетона MB 20, према ситуационом

плана и детаљу графичке
докуметације и у складу са техничким
условима за ову врсту радова. У цену
урачунати израду фуга

м' 75,00 х
9 Набавка,транспорт и уградња

материјала потребног за израду
~ асфалтног застора ширине 6,0 м од
N БHC 22 у слоју дебљине д=6 цм, од
~ кречњачког агрегата,у свему према

CPПC-у,односно опште техничким
условима за асфалтерске радове. т 595,26

10 Набавка,транспорт и уградња
материјала потребног за израду

~ асфалтног застора ширине 6,0 м од

11

N AБ 11 у слоју дебљине д=4 цм, од
~ кречњачког агрегата,у свему према

CPПC-у,односно опште техничким
условима за асфалтерске радове. т 396,84 х
Демонтажа постојеfiих бехатон плоча
на тротоару, скидање постојеfiег песка

~ у страну,обрада постојеfiе тампоснке
N са збијањем, враТгање постојеfiег

песка са додавањем песка
гранулације 4/8 мм (цца 2 цм/м2) и
монтажа постојеfгих бехатон плоча. м2 192,00 х

12 Машинска обрада са грејдером
постојеће тампонске подлоге за

~ потребе израде конструкције за
~ израду бехатон плоча на површини

испред сеизмолошке станице
"Заовине". м2 750,00 х
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13

т
~

14

15

16

Набавка, транспорт и уградња песка
гранулације 2/8 мм на коју се уградјују
бехатон плоче. Дебљина слоја песка
након набијања је 4 цм. Песак
разастирати,квасити и набијати no
котама из графичке докуметације
преко туцаничког застора 0/31 мм коју
је геомеханички и геодетски проверио
Наручиоц радова. м3 30,00 х
Набавка,транспорт и уградња сивих
баштенских ивичњака 8/20 цм.
Ивичњак уградити на слој бетона MБ
20, према детаљу из графичке
документације и у складу са техничким
условима за ову врсту радова.
НАПОМЕНА: Извођач радова пре
уградње ивичњака је дужан да
Наручиоцу радова достави валидан
атест 0 испитивању и контроли
квалитета ивичњака. м" 60,00 х
Набавка,транспорт и уградња сивих
бехатон плоча облика обрнутог слова
"Т" димензија 20х16х6 цм са храпавом
обрадом газеfiе површине. Уз ивичњак
и соклу сеизмолошке станице
уградити бехатон плоче црвене боје.

Набавка, транспорт и монтажа
металне цеви пречника fđ 88,9 мм,
дужине 75 цм, за потребе израде
дилатационе спојнице на постојећеој
металној огради на брани "Лазиflи
Кањон". Позиција обухвата сечење
постојеfiе металне ограде од челичних
профила пречника 60,3 мм,
довођење постојеfiе ограде у
вертикалан положај и монтажу
дилатационих спојница. У цену
урачунати AKЗ заштиту (темељни и
завршни премаз). ком 5,00 х

м2 750,00 х

Пут преко брана "Лaзunu превој" и "Лазићи кањон"без ПДB (дин): 
II ПУТ OKO KAMEHOЛOMA HA БРАНИ "ЛАЗИЋИ KAFbOH"
1 N Крчење ниске вегетације и шибља,са

вађењем дрвеfiа пречника до 15 цм и
oдвoзoм на депонију,СТД=1 км. м2 400,00 х  = 
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2 Машински ископ у косини шкарпе у
материјалу VI/VII категорије за
потребе израде пута око камнелома
на брани "ЛазиТги кањон" са утоваром
и транспортом на депонију удаљену
до 250 м. Категоризацију ископа врше

~ Надзорни орган Наручиоца радова и
~ Одговорни руководилац ИзвоТјача

радова. Ископе извести до
пројектоване коте постељице, у свему
према котама и нагибима датим у
попречним профилима. Обрачун no м3
самониклог материјала.

м3 3.000,00 х
Пут око каменолома на брани "Лазипи кањон" без ПДB (дин): ~

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I ПУТ ПPEKO БPAHA"ЛАЗИЋИ ПРЕВОЈ" И"ЛАЗИЋИ KAFbOH"
II ПУТ OKO KAMEHOЛOMA HA БРАНИ "ЛАЗИЋИ KAFbOH"

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА без ПДB (дин):
ИЗHOC ПДB (дuн):

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА са ПДB (дин):

Сви трошкови no предметној Јавној набавци су укалкулисани у јединичне цене у понуди.
Јединичне цене су фиксне.
Количине радова из Обрасца структуре цене — Предмера и предрачуна радова су, због
специфичности предметних радова, дате оквирно тако да их Наручилац може, no потреби,
кориговати у току извоТјења радова или oд неких одступити, сходно стварно исказаним
потребама у току извођења радова на терену.
Укупна цена дата у понуди служи, искључиво, за вредновање понуда.
Уговорену цену ne, након анализе Понуда, формирати Наручилац и она не може бити вепа
oд процењене вредности предметне Јавне набавке.
Имајуfiи у виду rope наведено, Уговорена вредност представља процењену вредност
јавне набавке.
Плаfiања he ce вршити no стварно извршеним радовима у складу са понуђеним —
усвојеним јединичним ценама из Уговора.
Укупно изеедене количине радова, no угоеоренимјединичним ценама, ни у ком случају не
могу бити - финансијски eefie од угоеорене вредности.

Место и датум: Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава
Носилац посла. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава
печатом понуђач.
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ОБРАЗАЦ 3.

Ha основу члана 26. Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15
и 6;/15), члана 2. став 1. тaчкa 6) подтачка (4) и члaнa 16. Правилника 0 обавезним
еле ентима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања
испуњености услова (<сСлужбени гласник РС, бр.86/15) понуЕјач даје:

иЗЈАВУ 0 НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДи

и пbд пуном материјалном и кривичном одговорношfгу потврТјује да је Понуду број
 , за јавну нaбaвкy радова - " Санација асфалтног слоја на круни бране
Лазглfiи"— Јн број Јн/2100/0370/2017, Наручиоца Јавног предузеfга „Електропривреда
Ср4іје" Београд, Огранак "Дринско — Лимске XE" Бајина Башта, Трг Душана Јерковипа
број 1, 31250 Бајина Башта, no Позиву зa подношење помуда објављеном нa Порталу
јавн х набавки и интернет страници Наручиоца ,дана  . године, поднео
нез висно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У с~гпротном упознат је дa he сходно члану 168.став I .тaчка 2) Закона 0 jaBHuM набавкама
(„ Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

Датум: ПонуТјач
М.П.

Напмена:
Уко ико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе
пoн}%jaчa. Изјава мopa бumu пoпyњeнa, пomпucaнa oд cmpaнe oвлaшFieнoг лuцa за зacmyпaњe
понЎуача из групе понуђача и оверена печатом.
У сл чају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког
под вођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашfгеног лица за
заспtупање пoнyfjaчa/пoдuзвofjaчa u оверена пeчamoм.
При иком подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
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OБPAЗAЦ 4.

Ha основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник PC` бр.124/2012,
14/15 и 68/15) као понуТјач/подизвоЕјач дајем:

и зЈАви

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број:
  за јавну набавку радова "Санација асфалтног слоја на круни бране
Лазипи" — JH број ЈН/2100/0370/2017, Наручиоца Јавног предузеflа „Електропривреда
Србије" Београд, Огранак "Дринско — Лимске XE" Бајина Башта, Трг Душана Јерковшћа
број 1, 31250 Бајина Башта, поштовали обавезе које произилазе из важеfiих nponuca o
заштити на раду, запошљавању и условима paдa, зaштити животне средине, као и дa
немамо забрану oбaвљaњa делатности кoja je нa снази у време подношења Понуде.

Датум: Понуђач
М.П.

Напомена:
Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе
понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашТгеног лица за заступање
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког
подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашfгеног лица за
заступање пoнyдβaчa/пoдuзвoдβaчa u оверена пeчamoм.
Приликом подношења понуде овај обрааац копирати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 5.1.

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ PAДOBA — СТРУЧНЕ PEФEPEHЦE
За yчewfie у поступку Јавне набавке број ЈН/2100/0370/2017 " Санација асфалтног

слоја на круни бране Лазићи".
За доказивање пословног капацитета под 1 - да је у последње 2 (две) године
(рачцнаlVfiи од дана истека рока за подношење понуда за предметну ЈН) реализовао
уговоре ко]и се односе на извођење радова на асфалтирању caoбpafiaјница ширине
асфалтног коловоза минимално 5 м—минимум 20.000.000,00 динара без ПДВ. 

Референтни
наручилац

Лице за
контакт и број

телефона

Број и датум
закључења

уговора

Датум
реализације

уговора

Вредност.
изведених

радова без ПДB
(динара)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Датум:
М.П.

Укупна вредност
изведених
радова без

ПДB (динара)

Понуfјач:

Напомена:
Укол(ико
испред
Пpur~uкoм
Пoнyl
став
негативну

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

пoднoweњa пoнyдe oвaj oбpaзaц кoпupaтu y пoтpeбнoм бpojy пpuмepaкa.
дβaч кoju дaje нeтaчнe пoдaткe y пoгneдy cтpyчнux peфepeнцu, чuнu пpeкpшaj no члaнy 170.
1. тачка 3. Закона 0 јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за

референцу y cмucny члана 82. став 1. тачка 3) Закона
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OБPAЗAЦ 5.2.

CПИCAK ИЗВЕДЕНИХ PAДOBA - СТРУЧНЕ PEФEPEHЦE

За учешfiе у поступку Јавне набавке број ЈН/2100/0370/2017 " Санација асфалтног
слоја на круни бране Лазиfiи"

За доказивање пословног капацитета под 2- да је у последње 2 (две) године
(рачунаlVfiи до дана истека рока за подношење понуда за предметну ЈН) реализовао
уговоре који се односе на извођење грађевинских радова на ископl/ у материјалу VI и
VII категорије — минимцм 3.000,00 мз

Референтни
наручилац

Лице за контакт и
број телефона

Број и датум
закључења уговора

Датум реализације
уговора

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Датум:
М.П.

Понуfјач:

Напомена:
Уколико група понуfјача подноси заједничку понуду овај образац nomnucyje u оверава Носилац посла
испред групе понуГјача.
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
Понуfјач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај no члану 170.
став 1. тачка 3. Закона 0 јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за
негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона
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OБPAЗAЦ 6.1.

ПOTBPДA O РЕФЕРЕНТНИМ HAБABKAMA
За учешfiе у поступку Јавне набавке број ЈН/2100/0370/2017 " Санација

асфалтног слоја на круни бране Лазиfiи".

За доказивање пословног капацитета под 1 - да je у последње 2 (две) године
(рачk/најуfiи од дана истека рока за подношење понуда за предметну ЈН) реализовао
уговlоре који се односе на извогlење радова на асфалтирању саобраfiајница ширине
асфалтног коловоза минимално 5 м—минимум 20.000.000,00 динара без ПДВ. 

Hap чилaц пpeдмeтниx радова:

(назив и седиште наручиоца)
Лиц за контакт:

Ови путем потврЕјујем да је

зa н.ше потребе извео:

у yr

(име, презиме, контакт телефон)

(навести назив седиште понуfјача)

. (навести референтне радове/уговора)
вореном року, обиму и квалитету и да није прекршио своје обавезе из гарантног рока

-

Дат м закључења
уговора

Датум реализације
уговора

Вредност уговора
без ПДB
(динара)

Вредност изведених
радова без ПДB

(динapa)

Датум:
М.П.

Наручилац радова:

Han • мена:
При иком подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
Пoнyђaч кoju дaje нemaчнe пoдamкe y пoгneдy cmpyчнux peфepeнцu, чuнu пpeкpшaj no чnaнy 170.
стаё 1. тачка 3. Закона 0 јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за
негагпивну референцу у смислу члана 82. craB 1. тачка 3) Закона.
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OБPAЗAЦ 6.2.

ПOTBPДA O РЕФЕРЕНТНИМ HAБABKAMA

За учешће у поступку Јавне набавке број ЈН/2100/0370/2017 " Санација асфалтног
слоја на круни бране Лазићи"

За доказивање пословног капацитета под 2- да је у последње 2 (две) године
(рачунаlVпи до дана истека рока за подношење понуда за предметну ЈН) реализовао
уговоре коlи се односе на извоТlење грагlевинских радова на ископу у материјалу VI и 
VII категорије — минимим 3.000,00 м3

Наручилац предметних радова:

(назив и седиште наручиоца)
Лице за контакт:

(име, презиме, контакт телефон)
Овим путем потврfјујем да је

(навести назив седиште понуТјача)
за наше потребе извео:

(навести референтне радове/уговора)
у уговореном року, обиму и квалитету и да није прекршио своје обавезе из гарантног рока

Датум закључења уговора Датум реализације уговора

Датум:
М.П.

Наручилац радова:

Напомена:
Приликом подношење понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај no члану 170.
став 1. тачка 3. Закона 0 јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за
негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона.
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ОБРАЗАЦ 7.
ИЗJABA ПОНУЋАЧА — KAДPOBCKИ КАПАЦИТЕТ

Ha основу члана 77. став 4. Закона 0 јавним набавкама („ Службени гланик РС", бр.124/12,
14/ 5 и 68/15) ПонуЕјач даје cneдefiy

ИЗЈАВУ O KAДPOBCKOM КАПАЦИТЕТУ
По пуном материјалном и кривичном одговорношЕгу изјављујем да располажемо
кад овским капацитетом захтеваним предметном jaBHoM набавком "Санација асфалтног
сло'а на круни бране Лазиfiи"— JH број ЈН/2100/0370/2017, односно имамо запослене или
aнr жоване (no основу радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног
одн са, предвиђеног члaнoвимa 197-202 Зaкoнa 0 раду) следеfiа лица кoja he бити
aнr жована ради извршења уговора:

Pe~~ни
броlј

Захтевани кадровски
капацитет

Име и презиме
запосленог/ангажованог

Врста и степен
стручне спреме

~

Дипломирани грађевински
инжењер са важеfгом личнoм
лиценцом одговорног извоТјача
радова (лиценца број 410 или
411 или 412 или 413 или 414
или 415)

~. ГраРјевински техничар

Руковаоц грађевинских машина

Руковаоц грађевинских машина

KB асфалтер

KB асфалтер

. KB бетонирац

6. KB тесар

~. Минимаоно ПК/НК радник

10. Минимаоно ПК/НК радник

Уз 0 :у Изјаву достављамо сву захтевану документацију за наведене раднике.

Датум:
М.П.

Понуг7ач:

Han • менa:
-Уко ико група понуfјача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или
виш- чланова групе понуђача сваки у своје име, a y зависности од тога на који начин група
пону ача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од странв овлашfiеног
лица за ааступање понуfјача из групе понуђача и оверена печатом.
Приликом подношвња понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.
У3 ~OCTABJbEHY ПОПУЕbЕНУ, ПОТПИСАНУ И ОВЕРЕНУ ИЗJABY ДОСТАВИТИ ЗAXTEBAHE
ДO 3Е, У CyflPOTHONI ПОНУДА ЋE БИТИ OЦEFbEHA KAO НЕПРИХВАТlbИВА.
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OБPAЗAЦ 8.

ИЗJABA ПОНУЋАЧА — ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Ha основу члана 77. став 4. Закона o jaBHuM набавкама („ Службени гланик РС", бр.124/12,
14/15 и 68/15) Понуfјач даје следеТгу

ИЗЈАВУ O TEXHИЧKOM КАПАЦИТЕТУ ПОНУЋАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношfiу изјављујем да располажемо техничким
капацитетом захтеваним предметном јавном набавком " Санација асфалтног слоја на
круни бране Лазиfiи" — ЈН/2100/0370/2017, односно да поседујемо или да можемо узети
под закуп следеflе:

1. Финишер за асфалт радне ширине пегле 6,0 м -1 комад.
2. Асфалтна база минималног капацитета 80 тона/сат -1 комад
3. Ваљак за асфалт минималне тежине 7 т (гума-пегла) - 1 комад
4. Ваљак за асфалт минималне тежине 9 т (пеґла-пеґла) - 1 комад
5. Багер гусеничар тежине преко 20 т са класичном Стрелом - 1 комада
6. Багер гусеничар тежине преко 25 т са класичном стрелом - 1 комад
7. Хидраулички чекиfi тежине преко 2 т- 1 комад
8. Грејдер-1 комад
9. Утоваривач - 1 комад ,
10. Камион носивости преко 20 т— 3 комада
11. Вибро ваљак минималне тежине 10 т са челичном пеглом -1 комад
12. Комбинирка (СКИП) - 1 комад

Уз ову Изјаву достављамо сву захтевану документацију за наведену опрему.

Датум: Понуfјач:
М.П.

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац
посла и сваки члан групе понуђача у своје имв, a y зависности од тога на који начин група понуђача
испуњава тражени услов.

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашfiеног лица за заступање понуђача из
групв понуђача и овервна пвчатом.
УЗ ДОСТАВЈbЕНУ ПОПУЕ6ЕНУ, ПОТПИСАНУ И ОВЕРЕНУ ИЗЈАВУ ДОСТАВИТИ ЗAXTEBAHE
ДОКАЗЕ, У CyflPOTHOWI ПОНУДА ЋE БИТИ OЦEFbEHA KAO НЕПРИХВАТљИВА.
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OБPAЗAЦ 9.

OБPAЗAЦ TPOШKOBA ПРИПРЕМЕ ПOHYДE
за јавну набавку радова: "Санација асфалтног слоја на круни бране Лазићи",

број ЈН/2100/0370/2017

Ha снову 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
елеtиентима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (" Службени гласник PC' бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ TPOШKOBA ПPИПPEME ПОНУДЕ

i- --- - — - - -- — - --- - - - - ---- - - - -
~
i

— — — --- —Г~
динара

1i динара
--- ----- -- --- -- ---~- - - -- --- ---- -- -- - ----------- --

~ Укупни трошкови без ПДв
~

---------- -- -

динара~ - -----

ј' пдв
динара

~- - --- - -- -- -- - ------ ---- -- - - ---- -- --
i
1; Укупни трошкови ca ПДв

- - ---- ------- - - - -- -- ---

динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим нaкнaдy наведених трошкова
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни
нар~гLчиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС",
бр.1 г4/12, 14/15 и 68/15).

Датум:
М.П.

Понуђач

Han • менa:
-обр.зац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене
тро кове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају
-ocT.ne трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
нару иоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Cлyжбeнu глacнuк PC`,
бр.124/12, 14/15 и 68/15)
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да My
надоггнади трошкове и у Законом прописаном случају
-Уко ико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац
посл . Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом
ПОну~ЈаЧ.
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СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Ha основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник PC' бр. 124/2012, 14/15, 68/15)
саставни део заједничке понуде за ЈН/2100/0370/2017 — "Санација асфалтног слоја на
круни бране Лазиfги" је споразум којим се понуfјачи из групе меfјусобно и према наручиоцу
обавезују нa извршење јавне набавке, a који обавезно садржи податке о:

ПOДATAK O HAЗИB И СЕДИШТЕ ЧЛAHA ГРУПЕ ПОНУЋАЧА

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

2. Опис послова сваког од
пoнyђaчa из групе понуг7ача у
извршењу уговора:

З.Друго:

Потпис одговорног лица члана групе понуг7ача:

м.п.

Потпис одговорног лицa члaнa групе понуfјача:

Датум:

Напомена:
V случају подношења Заједничке понуде попунити, потписати, оверити и доставити овај Образац,
a ако не могу сви подаци да стану у овај Образац доставити потписан и оверен Споразум у складу
са Законом о јавним набавкама и овом Конурсном документацијом, a кoju обавезно садржи податке
из Обрасца (Прилог 1).
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ПPИЛOГ 2. .

ПOTBPДA

O ИЗBPШEHOM TEPEHCKOM ОБИЛАСКУ MECTA ИЗВОЋЕЕbА PAДOBA

За Н/2100/0370/2017 =." Санација асфалтног слоја на круни бране Лазиfiи" .

Дан:,   године заинтересовано лице   је
извјшио обилазак и преглед терена на коме he ce изводити радови према Конкурсној
документацији за јавну набавку број ЈН/2100/0370/2017 — " Санација асфалтног слоја на
круни бране ЛазиТги".

Им и презиме извршиоца обиласка: 

Потпис:

Пер fiaц,
Дан - године

М.П.
Потпис овлашflеног лица:

HA OMEHA:
Caмp y cлyчajy oбuлacкa лoкaцuje uздafie ce oвa Пoп►вpдa u Пoнyl•jaч fie je пpuлoжumu
уз ГІонуду, у супротном Понуђач није обавезан да приложи бланко Потврду.
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ЗАПИСНИК 0 ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

за ЈН/2100/0370/2017 - " Санација асфалтног слоја на круни бране Лазићи"

Датум 

Извођач радова: НАРУЧИЛАЦ:

(Назив правног лица) (ЈП EПC — Огранак "Дриноко — Лимске XE)

(Адреса правног лица) (ТргДушана ЈерковиТга број 1,
31250 Бајина Башта)

Број Уговора/Датум:  
Уговорена вредност (без ПДB-а): 
Плаflено no уговору (без ПДB-а): 
Преостало за плаfiање no уговору (без ПДB-а): 
Број налога за набавку/наруџбенице (НЗН):  
Место извођења радова/ Место трошка':  
Објекат:  

A) ДЕТАГ6НА CПEЦИФИKAЦИJA РАДОВА:

Укупна вредност изведених радова no спецификацији (без ПДB-а)

ПРИЛОГ: HAЛOГ ЗA HAБABKY (садржи предмет, рок, количину, јед.мере,
јед.цену без ПДB-а, укупну цену без ПДB-а, укупан износ без ПДB-а) /
Извештај 0 изведеним радовима

Предмет уговора (радови) одговара траженим техничким карактеристикама.
Предмет уговора нема видљивих оштеflења

❑ ДA
❑ HE

❑ ДA
❑ HE

Укупан Spoj позиција из спецификације: Број улаза:

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају
рекламације):
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Друге напомене (достављени докази 0 квалитету — безбедносни лист на српском језику у
складу са Правилником 0 садржају безбедносног листа (Службени гласник PC бр.,
100/2011), декларација, атест./ извештај 0 испитивању, лабораторијски налаз или упутство
за потребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоflи у случају раоипања материје,
на ин транспорта и друго):

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

ИЗВОЋАЧ РАДОВА: НАРУЧИЛАЦ: OBEPA HAДЗOPHOГ ОРГАНА 2

(Име и презиме)

отпис)

Руководилац пројекта/
Одговорно лице no Решењу

(Име и презиме)

(Потпис) (Потпис и лиценцни печат)

') ~ случају да се радови односи на веfiи број МТ, уз Записник приложити посебну
?пецификацију no MT

r~отписује и печатира Надзорни орган за услуге инвестиционих пројеката

HAflONIEHA:

Ова
дос•

ј Записник се доставља само информативано, што значи да Понуђачи исти не
гављају уз Понуду.

Појашњења:

1. Налог за набавку=Наруџбеница (излазни документ ка Извоfјачу радова, издат на
основу Уговора) ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ ЗАПИСНИКА.

2. отпис од стране наручиоца на Записникује један и то је потпис Одговорног лица за
раЕгењв извршења уговора именованог Решењем.

3. звођач радова је дужан да уз фактуру достави и обострано потписани Записник.
4. • бавеза Наручиоца је издавањв писменог Налога за набавку.
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MOДEЛ УГОВОРА

за ЈАВНУ НАБАВКУ број ЈН/2100/0370/2017 — " Санација асфалтног слоја на
круни бране Лазиfги"

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде 6uFie закључен
Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у
ПОн}/дИ.

1. Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Улица царице Милице бр. 2,
Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текуfiи рачун 160-700-13 Banca Intesa ад
Београд,
Огранак "Дринско — Лимске XE" Бајина Башта,
XE "Бајина Башта", Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта
које заступа Зорица Јовановиfl, дипл.економиста, Финансијски директор Огранка
"Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта, no Пуномоfгју број 12.01.47976/1-
15 од 24.09.2015. године и Допуни Пуномоfгја број 12.01.47951/2-15 од 07.10.2015.
године

М Б 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 ,  
MБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  
(у даљем тексту: Извођач радова)

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

Улица   број 
кога засryпа , 
.МБ  
ПИБ 
Текуflи рачун број:  

2  иэ 
Улица   број 
кога заступа , 
MB  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  

У даљем тексту за потребе овог Уговора заједно названи: Уговорне стране,
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Закључиле су дана  године у Бајиној Башти,

У ГОвОР

УВоДНЕ OДPEДБE
Члан 1.

Ha снову члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и
б8/ 015), (даље: Закон), Наручилац је спровео Отворени поступак за јавну набавку број
ЈН/ 100/0370/2017 — " Санација асфалтног слоја на круни бране Лазиflи".

Ha основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и на
инт рнет страници Наручиоца, од  . године, Понуfјач је доставио понуду
број:  од   године (у даљем тексту: Понуда). (уписује Понуђач
рад ва).
Нар чилац је нa основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, сачињеног у складу ca
чламом 105. Закона и Одлуке о додели уговора број:  од  
год не, донете у складу са чланом 108. Закона, изабрао ИзвоЕјача радова

за извоfјење радова из става првог овог члана (уписује
Hap чилaц).

ПP =ДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.

Пре мет овог Уговора је извођење радова — " Санација асфалтног слоја на круни бране
Лазгпи" (даље: радови), a према захтевима и условима из Конкурсне документације
Наручиоца, прихваfiене техничке спецификације и понуде Извођача радова број
 од године (КД, и Понуда као Прилози), саставни су део
овог Уговора.
Наручилац уговара радове предвиТјене Предмером радова, која је саставни део Конкурсне
док ментације као Прилога овом Уговору.
Кол чине радова из Обрасца структуре цене — Предмера и предрачуна радова су, због
спе ифичности предметних радова, дате оквирно тако да их Наручилац може, no
потјеби, кориговати у току извођења радова или од неких одступити, сходно стварно
иск заним потребама у току извођења радова на терену.

Дел мично извршење уговора Извођач радова fle у складу са Понудом, уступити
под звођачу:  (назив
Подизвођача из АПР) и mo:  
(опи радова), са процентом учешћа у понуди од (бројчано исказани процента).
(попkѓњава Понуђач)
Изв ђач радова који је у складу ca Понудом, део уговорених обавеза делимично ycmynuo
подіјзвођачу у потпуностије одговоран Наручиоцу за реализацију радова.

Груп подизвођача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено и солидарно за
извр ење обавеза no основу овог Уговора.

Члан 3.
Извдfјач радова се обавезује да радова из члана 2. овог Уговора изведе у складу ca
прописима Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама
произвоТјача, a y свему према одредбама овог Уговора и сопственој Понуди.
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ЦEHA
Члан 4.

Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи:   динара, без
обрачунатогпореза на додату вредност.
(словима: )
(попуњаеа Наручилац приликом закључења Уговора).
Укупна цена дата у понуди служи, искључиво, за вредновање понуда.
Уговорену цену fie, након анализе Понуда, формирати Наручилац и она не може бити
вепа од процењене вредности предметне Јавне набавке.
Имајуfiи у виду rope наведено, Уговорена вредност представља процењену вредност
јавне набавке.
Плаflања he ce вршити no стварно извршеним радовима у складу са понуђеним —
усвојеним јединичним ценама из Уговора.
Укупно изеедене количине радова, no уговореним јединичним ценама, нu у ком
случају не могу бumu — финансијски eefie од уговорене вредности.
Ha цену из става 1. овог члана обрачунава се припадајуflи порез на додату вредност у
складу са прописима Републике Србије.

Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене из основне понуде неflе мењати у случају
промене цена елемената на основу којих је формирана јединична цена радова (фиксна
цена), за све време важења овог Уговора.

УСЛОВИ, НАЧИН ПЛАЋАЕbА И КОРЕКЦИЈА ЦEHE
Члан 6.

Наручилац не може дa прихвати било какво авансно nлafiaњe.

Наручилац се обавезује да Извоfјачу радова, цену из члана 4. овог Уговора, плaти
динарском дознаком, на следеfiи начин:

• До 90% од укупно уговорене вредности, увеfiане за припадајуflи порез на додату
вредност, биТге плаfiено no испостављеним привременим ситуацијама, испостављених на
основу изведених количина уговорених радова и потписаних и оверених листова
граfјевинске књиге, које су оверене oд одговорних лицa Уговорних страна, у законском
року до 45 дaнa од дана пријема истих на писарници Наручиоца, a

• Остатак no завршетку радова, окончаном ситуацијом у законском року до 45 дaнa од дана
npujeMa исте нa писарници 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.

Сва плаfiања fle се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних
ситуација и окончане ситуације, оверених oд стране надзорног органа кога овлашfiује
Наручилац у складу ca Законом 0 планирању и изградњи (" Сл. гласник PC", бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 -
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником 0 садржају и начину
вршења стручног надзора (" Сл. гласник РС", бр. 22/2015).
У привременој ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописане
Уредбом a класификацији делатности из области грађевинарства .
Привремене и окончана ситуација се испостављају најкасније дo 05. у месецу зa радове
извршене у претходном месеци, према количинама из обрачунских листова граЕјевинске
књиге, овереним и потписаним oд стране Извofjaчa радова и надзорног органа, у складу ca
Законом 0 планирању и изградњи.
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О авезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биfiе
ре~ализоване највише до износа средстава, која he за ту намену бити одобрена у новом
програму пословања JП EПC за године у којима he ce плаТгати уговорене обавезе.
У случају примене корекције цене понуfјач fie иэдати рачун на основу уговорених јединичних
цена, a за вредност корекције цене на рачуну he исказати као корекцију рачуна књижно
за ужење/одобрење, unu he уз рачун за корекцију цене доставити књижно
за ужење/одобрење.
Пл Тгања ne се вршити no стварно извршеним радовима у складу са понуТјеним —
ус ојеним јединичним ценама из Уговора.
У пно изведенв количине радова, no уговореним јединичним ценама, ни у ком
сл чају не могу бити — финансијски eene од уговоренв врвдности.
Из ођач радова се обавезује да се приликом испостављања рачуна — ситуације
об везно позове на број и предмет Јавне набавке и заводни број Уговора (заводни
бр ј код Наручиоца).

CP ДCTBA 06E36EЋEFbA
Члан 7.

Из-брани понуfјач је дужан да у тренутку закључења Уговора, a најкасније у року од 10
(де ет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних
стр-на, a npe почетка извођења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона 0
обл гационим 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 CФO за добро
изв•шење посла преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за дoбpo извршење посла.
Иза• рани понуТјач је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење
пoc a, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу
бан арску гаранцију за добро извршење посла у износу од минимално 10% вредности
уго:ора без ПДВ.
Бан арска гаранција мора трајати најмање 30 (тридесет) календарских дана дужим од рока
важ-ња Уговора.

Ако се за време трајања уговора промени рок важења Уговора, важност Банкарске гаранције
за • о6ро извршење nocna мора да се продужи. Поднета Банкарска гapaнциja не може дa
сад•жи додатне услове за исплату, краТге рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
Нар чилaц he уновчити дату Банкарску гаранцију за добро извршење nocna y случају да
иза рани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе ,у роковима и нa нaчин
пре виЕјен уговором.
У cлII чају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају čnopa no oвoj
Гарđнцији, утврЕјује се надлежност суда у Београду и примена материјалног npaвa
Pen блике Србије.
У сл чају дa је пословно седиште банке rapaнтa извaн Републике Србије у случају cnopa no
овој Гаранцији, утврfјује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже npu flKC уз примену
Пра илникa ПKC и процесног и материјалног права Републике Србије.
У с учају да Изабрани понуfјач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изaбpaни
пону ач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејт~нг.
Гар нција се неможе уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца и
Еми ионе банке.
Гаранција истиче на наведени датум,без обзира дa ли нам је oвaj документ враflен или нe.
Ha ~анкарску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних npaвилa зa гаранције YPДГ
758, МеТјународне Трговинске коморе у Паризу.
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CФO за добро извршење посла обавезно се достаеља у року од 10 дана од
закључења Угоеора, у супротном Наручилац може покренути поступак раскида
yroeopa u активирање, код банке, CФO за озбиљност понуде.

Извођач радова је дужан да, у тренутку примопредаје радова или најкасније 5 дана
пре истека Банкарске гаранције за добро извршење посла, преда Наручиоцу
банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива,
безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од минимално 5%
од укупно уговорене цене (без ПДB-а) са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дужим
од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока завршетка посла има за последицу
и продужење Банкарске гаранције.
Уколико Понуfјач не достави Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном
року, Наручилац има право да наплати Банкарску гаранције за добро извршење посла.
Достављена Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краfiи P0k
и мањи износ.
Наручилац је овлашТген да наплати Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року у случају да Понуfјач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног
рока.
Понуfјач може поднети гаранцију стране Банке само ако је тој Банци додељен кредитни
рејтинг. У TOM случају Понуfјач је обавезан да Наручиоцу достави контрагаранцију домаfге
Банке.
Ha банкарску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ
758, Меfјународне Трговинске коморе у Паризу.
Гapaнциja се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца и
Емисионе банке.
Гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли нам је овај документ враfiен или нe.
Уколико се средство финансијског обезбеfјења не достави у уговореном року,
Наручилац има право да наплати средство финанасијског обезбеfјења за добро
извршење посла.

POK ЗABPWETKA И MECTO ИЗВОЋЕЕ6А PAДOBA
Члан 8.

ИзвоЕјач радова fie извоfјење предметних радова започети у року oд максимално 20
календарских дана oд дана када се стекну временски услови зa почетак извоfјења
предметних радова, 0 чему fle се усагласити Наручилац и Извоfјач радова, и исто се мора
евидентирати у граг7евинском дневнику како би се пратила дaљa динамика радова.
Извоfјач радова је обавезан да радове изврши најкасније у року од 120 (стодвадесет)
календарских дана од дана почетка извоfјења радова.
Рок за извоfјење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни
Наручиоца, a кoje онемогуfгавају Извоfјача радова да изведе радове у уговореном року, и тo:
1. измене у току радова
2. накнадни захтеви Наручиоца.

Рок за завршетак радова може се продужити нa захтев Извоfјача радова или Наручиоца ако
у уговореном року насryпе следеfiе околности:
1. поступање треfгих лица без кривице Уговорних страна
2. прекид радова изазван актом надлежног opraHa, за који нису одговорне Уговорне стране
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временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора,
a кoje би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне
снаге;
накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;
непредвиfјене радове, за које Извоfјач радова није знао или није могао знати да се
морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;
вишкове радова, уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно
уговорене цене радова и тo само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у
поступку уговарања сагласно Закону.
Виша сила коју признају постојеfiи прописи
Остале објективне околности које не зависе oд воље Уговорних страна.

Пoт еба усклаЕјивања извоfјења радова који су обухваfгени конкурсном документацијом и
рад~ва који he ce накнадно уговорити у новом поступку јавне набавке која he обухватити
преостале радове из техничке документације.
Изв г7ач радова је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца 0
разЈіозима кашњења и потребама продужетка рока , у складу са одредбама члана 115.
Закфна 0 јавним набавкама, штo he такоfје у писаној форми бити верификовано од стране
Нар чиоца.

Меото извоfјења радова

Мес 0 извоfјења предметних радова је на круни бране „Лазиfги" у Заовинама.

OБ ' BEЗE НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Оба=езе Наручиоца no потписивању овог Уговора су да:
1. з уговор a најкасније у року од 3 (три) дана, у писаној форми обавести Извоfјача

•адова 0 лицу задуженом за реализацију овог Уговора.
2 з уговор a најкасније у року од 3 дана достави решење за лица кoja he вршити стручни

адзор на извоfјењу радова
3 з уговор a најкасније у року од 3 (три) дана да именује лице oдгoвopнo за безбедност и

дравље на раду
4. реда Извог7ачу радова локацију, у складу са Законом 0 планирању и изградњи
5. остави Извоfјачу радова техничку документацију no кojoj he ce извoдити уговорени

aдoви .
6. a Извоfјачем радова ycarnacu и oдoбpи динaминки nлaн извоfјења радова, у року од

максимално 14 (четрнаест) дaнa од потписивања овог Уговора
7. Редовно измирује обавеэе према ИзвoFjaчy радова зa изведене радове нa основу

привремених ситуација и окончане ситуације.

OБA Е3Е ИЗВОЋАЧА PAДOBA no потписивању овог Уговора су да:
Члан 10.

Оба езе Извоfјача радова no потписивању oвoг Уговора су да:
1. Обезбеди простор нa коме he ce извршити депоновање иcкonaнoг материјала;
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2. Радове изведе у свему према важеЕгим 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,

3. У року од 3 (три) дана одреди свог представника задуженог за реализацију обавеза из
Уговора и npaFieњe и 0 томе обавести Наручиоца у писаној форми,

4. Одреди одговорне извођаче радова, no струкама, у складу са Законом 0 планирању и
изградњи, у року од 3 (три) дана и 0 томе у писаној форми обавести Наручиоца,

5. Писаним путем обавести Наручиоца 0 моryfiим кашњењима, као и 0 разлозима
кашњења a Обавештење 0 томе доставити Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана npe
истека рока из члана 8. oвoг Уговора. У противном, сматраflе се да ИзвоТјач радова
нема основа за остваривање права на продужење рока и примењиваЕге се одредбе
члана 12. овог Уговора,

6. Одреди одговорно лице за безбедност и здравље на раду и координатора градилишта
уз сагласност Наручиоца

7. Изради елаборат обезбеЕјења градилишта и све запослене на градилишту упозна са
елаборатом 0 уреfјењу градилишта, a уколико не постоји, упозна са свим опасностима,
штетностима и ризицима на тим радним местима у складу са Актом 0 процени ризика за
та радна места.

8. За све време извоfјења радова уредно вoди грађевински дневник, граЕјевинску књиry и
обезбеди књиry инспекције,

9. Пре почетка извођења радова прегледа комплетну пројектну документацију и у писаној
форми обавести Наручиоца 0 евентуалним примедбама или грешкама у пројекту и да
своју писмену сагласност на пројектну документацију.

10. Уредно одржава градилиште за све време трајања Уговора.
11. По завршетку уговорених радова, место радова доведе у стање сходно прописима

Републике Србије,
12. Изради елаборат 0 свим насталим изменама у току извођења радова у односу на стање

пре извођења санационих радова, као подлоry за израду грађевинског пројекта
изведеног објекта и достави Наручиоцу, 4 (четири) примерка, у штампаној форми и у
електронској форми y dwg формату,

13. Најкасније у року од 3 (три) дана no завршетку радова писаним путем, преко надзорног
органа, обавести Наручиоца 0 тoj околоности,

14. Приступи отклањању евентуалних примедби одговорних лица зa интерни технички
преглед и oдгoвopниx лицa зa квaлитaтивни и квaнтитaтивни преглед и примопредају
изведених paдoвa и објекта и коначни обрачун.

15. Присуствује интерном техничком прегледу на објекry као и примопредаји радова,
16. Све примедбе које се односе нa oбим уговорених радова као и квалитет изведених

радова отклони без новчане надокнаде.
17. Ocurypa објекат у изградњи, радове и запослене зa случај повреде нa раду,

професионално обољење и обољење у вези са радом, као и да осиryра од
одговорности из делатности према треfiим лицима за послове који су предмет oвoг
Уговора.

Члан 11.
Извоfјач радова је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца 0 било којој
промени у вези са битним елементима oвoг Уговора, која наступи након закључења oвoг
Уговора, односно током важења овог Уговора и да је документује на прописани нaчин.
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УГОВОРНА KAЗHA (ПЕНАЛИ)
Члан 12.

Укслико Извоfјач радова не изврши радове који су предмет овог Уговора у уговореном року,
из ілана 8. овог Уговора Наручилац има право да наплати уговорну казну, и тo 0,2 % од
вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, a највише у износу од 10 % oд
вредности уговора без ПДB-а.
Уговорне стране су сагласне да у случају из става 1. овог члана Уговора, Наручилац изврши
плаfгање обавеза ИзвоЕјачу радова no ситуацији/рачуну пребијањем доспелих обавеза са
потоаживањима no основу уговорне казне, a преостали износ уплатом на текуflи рачун
Из оfјача радова у року из члана 6. овог Уговора. '

~
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПPИJEM И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ
PAДOBA

Члан 13.
ИзвоЕјач радова је у обавези да преко Стручног надзора писмено обавести Наручиоца 0
зав•шетку радова на објекту и спремности за примопредају Уговорених изведених радова,
нaj асније 3 (три) дана no завршетку свих радова.

Члан 14. -
Ква титaтивни и квалитативни пријем Уговорених радова из члана 2. oвor Уговора, као и
кoн.чни обрачун извршиflе одговорна лица од стране Наручиоца и Извoђaчa радова, која fie
сач нити Записник 0 примопредаји изведених радова.
Пот исивањем Записника 0 примопредаји изведених радова омогуfiује се спровођење
кон.чногобрачуна.

Члан 15.
При опредају и коначни обрачун изведених радова врше одговорна лица зa примопредају и
кон - чни обрачун и тo y две фазе:
- I ••aзa — примопредаја: квалитативна и квантитативна примопредаја свих изведених
paд•вa, и примопредаја документације сходно Закону 0 планирању и изградњи. У току
пpиMMопредаје одговорна лица састављају Записник 0 примопредаји изведених радова, који
потгјисују сви који су учествовали у примопредаји;
- II Ilфaзa - кoнaчни обрачун: израда кoнaчнor обрачуна зa изведене радове, као саставног
дел јединственог Записник 0 примопредаји изведених радова и кoнaчнoм обрачуну, који
noт исују сви који су учествовали у примопредаји.
Укојјикo oд стране одговорних лицa буду констатовани недостаци, чије отклањање није било
нуж о у примопредају изведених радова, ИзвоЕјач радова је дужан дa и те недостатке
oткл ни у нaкнaднo остављеном року који не може бити краflи oд 7 (седaм) дaнa ни дужи од
15 ( етнаест) дaнa.

Члан 16.
Изв ђач радова је дужан дa сараТјује ca oдroвopним лицимa зa примопредају изведених
рад вa (ca квалитативним и квантитативним прегледом и npujeMoM) и дa поступи без
одл raњa no свим захтевима тих лица.
Hap чилац и Извofjaч радова су дужни дa одговорним лицимa зa примопредају изведених
раддва обезбеде сву потребну документацију према Закону 0 планирању и изградњи.

Yкoлlикo oдгoвopнa лицa зa примопредају изведених радова у свом извештају констатује
прип~едбе на изведене радове, Извог7ач радова је у oбaвeзи да их отклони у poкy који
npeдlлoжe oдгoвopнa лицa.
Yкoлlикo Извоfјач paдoвa у остављеном року не поступи no примедбама одговорних лица зa
приNопредају изведених радова Наручилац he ангажовањем трепих лица отклонити
недостатке 0 трошку ИзвoFjaчa радова путем наплате гаранције банке зa добро извршење
посл@.
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По добијеном позитивном извештајУ одговорних лица за примопредају изведених радова
Наручилац и ИзвоЕјач радова fie, без одлагања, a најкасније у року 7 (седам) дана,
приступити примопредаји и коначном обрачунУ изведених радова.

Одговорна лица за примопредајУ је састављена од непарног броја чланова овлашfiених
представника Уговорних страна, Уз учешfiе Стручног надзора и одговорних лица Извоfјача
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 Извоfјача радова сачиниfiе Записник са примедбама који fie Извоfјача радова
обавезивати да установљена одступања отклони У року, задатом од стране одговорних
лица, и процес извршења усагласи са условима из конкурсне документације.
У супротном. Наручилац стиче право да раскине овај Уговор и активира достављену
БанкарскУ гаранцијУ за добро извршење посла.

Члан 18.
Ако није мoryfie 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 fie оставити накнадни рок за
извршење истог.
Ако ни У накнадном року који не може бити краfiи од 3 (три) ни дужи од 5 (пет) дана, не буде
извршен квантитативни и квалитативни пријем, Наручилац стиче право на раскид овог
Уговор и активирање достављене Банкарске гаранције за добро извршење посла.

Члан 19.
За кварове настале на испорученој и монтираној опреми и изведеним радовима у гарантном
року, a кojи нисУ последица радњи или пропуста Наручиоца, Извоfјач радова је дужан да се
одазове на први позив Наручиоца, У року од 48 (нетрдесет осам) часа од тренутка пријема
захтева за сервисом у писаној форми од стране овлашfiеног лица Наручиоца, и да исте
отклони без права на накнаду.
Уколико ИзвоТјач радова није У моryfiности да У наведеном року отклони квар обавезан је да
предметну опремУ замени опремом једнаких или бољих техничких карактеристика до
non равке.
Ако опрема не може да се поправи У року од 20 (двадесет) календарских дана, ИзвoFjaч
радова се обавезује да У наведеном рокУ Наручиоцу испоручи нову опрему најмање
једнаких техничких карактеристика.

ЗАШТИТА И БEЗБEДHOCT И ЗДРАВЈbЕ HA РАДУ HA ГРАДИЛИШТУ
Члан 20.

Извоfјач радова је дужан да све послове које обавља У циљУ реализације овог уговора,
обавља поштујуfiи прописе и ратификоване мег7Yнародне конвенције 0 безбедности и
здрављу на радУ у Републици Србији. ИзвоЕјач радова је дужан дa поштује и акте које
донесе Наручилац, односно Уговорне стране закључе из области безбедности и здpaвљa на
раду У складу са прописима, ради реализације oвoг Уговора.
ИзвоЕјач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља нa раду,
које је полазеfiи oд специфичности послова које су предмет овог уговора, технологије рада и
стеченог искуства, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извоfјача
радова, треfiа лица и имовина.
У случају било каквог кршења обавезе наведене У ставУ 1. и 2. овог члана Наручилац може
раскинути oвaj Yгoвop.
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Члан 21.
Пр. ва и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане
су Прилоry о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог уговора.

Члан 22.
Изв fјач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду,
које је полазеflи од специфичности послова које су предмет овог уговора, технологије рада и
сте еног искуства, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача
рад ва, тpefia лица и имовина.
У с учају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац може
рас инути овај уговор.
Изв fjaч радова је обавезан да предуэме мере техничке заштите и друге мере зa сигурност
објеката и радова, радника и материјала, пролазника, јавног cao6paTiaja, суседних објеката,
околине и имовине треТгих лица и непосредно је одговоран и дужан је нaдoкнaдити све
штете које извршењем уговорених радова евентуално причини Наручиоцу и/или треfгим
лицима.
Изв Тјач радова је дужан дa Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је
нас ana због непридржавања прописаних мера безбедности и здpaвљa на раду од стране
Изв Тјача радова, односно његових запослених, као и других лицa које ангажовао Извођач
рад ва, ради обављања послова који су предмет овог уговора.
Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала
усл смрти или повреде эапосленог код Наручиоца, штета настала нa имовини Наручиоца,
као ~ сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица
наст ле штете.
Уко и ко Уговорне стране заједнички, преко овлашТгених представника констатују и
записнички потврде да је за део настале штете из става 1. овог члана одговоран Наручилац,
Извсkђач радова има право нa накнаду тог дела висине исплаТгене штете нa нaчин и
усло има плaFiaњa сходно члану 6. овог Уговора.

Члан 23.
Изв~Тјач радова је посебно обавезан:
1. а се придржава Закона о безбедности и здрављу на раду (" Сл.гласник РС", бр.

01/2005, 91/2015) и Закона о зaштити од пожара (" Сл.гласник РС", бр. 111/09, 20/2015 )
Правилника о општим мерама зaштитe од опасног дејстава електричне струје,

намењеног за рад на објектима у радним просторијама и на градилиштима (" Сл.
аснику CPC", бр. 21/89) ,

2. a npe почетка извоfјења радова Наручиоцу достави документе о оспособљености
адника за безбедан и здрав рад, за послове које fle oбaвљaти код Наручиоца, Лекарске
звештаје за наведене раднике издате од стране медицине рада; задужења радника ca
ичним и колективним заштитним средствима,

3. дa пре почетка извог7ења радова Наручиоцу достави стручни нaлaз да су опрема и
opyFja зa рад исправна, што се потврfјује стручним налазом од овлашfiених куflа,

4. дa пре почетка извоТјења радова, jaBu именованом и одговорном лицу зa безбедност и
здpaвљe нa paдy Hapyчиoцa, paди ynoзнaвaњa aнгaжoвaниx лица ca oпacнocтимa и

тетностима и мерама зaштитe нa пословима нa којима су ангажовани.
5. 4a, у складу са законом, обустави послове нa радном месту уколико је забрану рада на

адном месту или забрану употребе средства зa рад издало лице одреТјено, у складу ca
г рописима, од стране Наручиоца дa спроводи контролу примене превентивних мера зa
безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом
езбедности и здpaвљa на раду.
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Извоfјач нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова
на начин утврТјен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због
тога што су послови обустављени од стране лица одреТјеног, у складу са прописима, од
стране Наручиоца за спровоТјење контроле примене превентивних мера за безбедан и
здрав рад.

Члан 24.
Пре почетка извоТјења радова из члана 2. овог Уговора, Извоfјач радова је дужан да
Наручиоцу достави списак ангажованих радника и да сваку промену ангажованих лица
пријави Наручиоцу, уз достављање тражене докуметације из овог Уговора и јављање без
одлагања, именованом и одговорном лицу Наручиоца за безбедност и здравље на раду .

ГАРАНТНИ POK
Члан 25.

Гарантни рок за изведене радове и уграfјени материјал је  месеца од дана када је
извршен квантитативни и квалитативни пријем радова.

Извог7ач радова је дужан да се у гарантном периоду, a на писани захтев Наручиоца, у року
од два дана, одаэове и у најкраfiем року отклони 0 свом трошку све недостатке, који су
настали због његовог пропуста и неквалитетног рада.

ВИШАК PAДOBA И НЕПРЕДВИЋЕНИ РАДОВИ
Члан 26.

Уколико се током извоfјења уговорених радова појави потреба за извођењем радова више
од уговорених, који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова, Извођач радова је
дужан да застане ca TOM врстом радова и 0 томе обавести стручни надзор и Наручиоца у
писаној форми. Извoђaч радова није овлашflен да без писане сагласности Наручиоца мења
обим уговорених радова и изводи вишкове радова који прелазе 10% вредности укупно
уговорених радова.
ИзвоТјач радова је дужан да приступи извоfјењу хитних непредвиТјених радова, уз
сагласност стручног надзора, уколико је њихово извоfјење нужно за стабилност објекта или
за спречавање штете, a изазвани су ванредним и неочекиваним догаТјајима (клизиште,
појава воде и сл.). Извог7ач радова и стручни надзор су дужни да одмах no наступању
ванредних и неочекиваних догаfјаја 0 томе обавесте Наручиоца.
Посебне узансе 0 граТјењу („Сл. Лист CФPJ", бр. 18/77) Tie се примењивати за евентуалне
вишкове радова до 10 % уговорене вредности радова, a за остале вишкове радова he ce
примењивати Закон. Вишак радова до 10% уговорених радова сматра се уговореним
радовима no onucy и јединичним ценама из Уговора.
Извоfјач се обавезује да поред радова из Предмера и предрачуна радова, независно од
стварно изведене количине, изведе и све евентуалне Непредвиfјене радове који уговором
нису обухваТгени, a који су због непредвидљивих околности постали неопходни за испуњење
Уговора и чија укупна вредност није веflа од петнаест процената (15%) вредности
уговорених радова.
У случају nojaBe непредвиfјених радова Наручилац he поступити у складу ca чланом 36. став
1. тачка 5. Закона.

Члан 27.
ИзвоЕјач радова је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде нa раду,
професионалних обољења и обољења у вези са радом.
Иэвоfјач радова је дужан да поседује nonucy осигурања од одговорности из делатности за
штете причињене треfiим лицимa.
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Члан 28.
Из=ог7ач радова је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месry
ук•лико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало
nuLie одреfјено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене
пр~вентивних мера за безбедност и здравље на раду, док се не отклоне његове примедбе у
ве~и 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 одреРјеног, у складу са
прдписима, од стране Наручиоца за спровоfјење контроле примене превентивних мера за
бе~беданост и здравље на раду.

ВИ А СИЛА
Члан 29.

Де~тво више силе се сматра за случај који ослобаРја од одговорности за извршавање свих
ил 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
Уг4орне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, a извршење
обавеза кoje је oнeмoгyfieнo због дејства више силе, oдлaжe се за време њeнor трајања.
Уго орна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогуflено услед дејства више
сил је у обавези да одмах, без одлагања, a најкасније у року од 48 (словима:
чет десетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести
друу Уговорну страну 0 настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању,
уз остављање доказа 0 постојању више силе.
За реме трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак,
или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе,
или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга
Уго орна страна, ни за време трајања више силе, ни no њеном престанку.
Уко Јр ико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне
стр не he ce договорити 0 даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора —
одл гању испуњења и 0 томе he закључити анекс овог Уговора, или Tie се договорити 0
рас иду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора no овом основу — ниједна oд
Уго орних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

ЛИЦE ЗAДYЖEHO ЗA PEAЛИЗAЦИJY PAДOBA
I Члан ЗО.

Нар чилац, у складу са својим интерним прописима именује:
➢ арка НиколиАа, дипл.грађ.инж. — лице задужено за праfiење извршења Уговора и
➢ ливера Лендиflа — лице задужено за праfiење финансијске реализације Уговора.
Име овани су дужни да врши следеfiе послове:

1 праfiење степена и динамике реализације Уговора;
2 npaFieњe дaтyмa истека Уговора;
3 праflење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних

одступања, и друге послове, који су детаљно наведени у Решењима који су прилог
Уговора.

ИзвдТјач радова именује  , као одговорно лице за
извршење Уговора, oд стране Извођача радова (попуњаеа Понуђач).
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РАСКИД УГОВОРА
Члан 31.

Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношflу воља Уговорних
страна.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следеflим случајевима:

1. уколико ИзвоЕјач радова касни са извоfјењем радова дуже од 25 календарских дана, као
и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком
документацијом или из неоправданих разлога прекине реализацију овог, a без
сагласности Наручиоца;

2. уколико извршени радови не одговарају прописима Републике Србије или стандардима
за тУ врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, a Извођач радова
није поступио no примедбама стручног надзора.

3. У случају раскида уговора, ИзвоЕјач радова је дужан да изведене радове обезбеди и
сачува oд пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек
изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове једностраног раскида овог Уговора сноси Уговорна страна која је одговорна за
раскид уговора.
Износ штете која настане раскидом Уговора утврЕјује Комисија састављена oд представника
Наручиоца и Извођача радова у свему у складу са одредбама 300 0 раскиду уговора и
правила 0 накнади штете.

PEWABAFbE CПOPOBA
Члан 32.

Уговорне стране су сагласне да fie сваки cnop 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 пoвoдoм њега Уговорне стране fle решити
споразумно, a уколико у томе не ycnejy Уговорне стране су сагласне да сваки cnop настао из
овог Уговора буде коначно решен oд стране стварно надлежног суда.
У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, a поступак
се вoди на српском језику.

ЗABPWHE OДPEДБE
Члан 33.

Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и
потписане од стране законских заступника Уговорних страна.
Наручилац може повеfiати обим предмета Уговора из члана 1 за максимално дo 5% укупне
вредности Уговора под условом да има обезбеfјена финансијска средства, у случају
непредвиЕјених oкoлнocти приликом реализације Уговора.

Члан 34.
Неважење било које одредбе овог уговора неfiе имати утицаја на важење осталих одредби
уговора, yкoликo битно не утиче на реализацију oвoг Уговора.

Члан 35.
Овај Уговор се сматра закљученим, када га потпишу законски заступници/овлашfiени
представници Уговорних страна, a ступа на снагу када ИзвоТјач радова испуни oдлoжни
услов и достави Банкарску гаранцију за добро извршење посла из члана 7. овог Уговора.
Овај Уговор важи до обостраног испуњења Уговорних обавеза, a најкасније дo 31.12.2018.
године.

Страна 70 од 81



JП „Електропривреда Србије" Београд — Огранак „Дринско — Лимске ХЕ„ Бајина Башта
Конкурсна документација ЈН/2100/0370/2017

Члан 36.
Са•тавни део овог Уговора чине Прилози:
1. Конкурсна документације за предметну јавну набавку број ЈН/2100/0370/2017
2. Понуда Извоfјача радова, број   од  . године, која је код

Наручиоца заведена под бројем   дана  . године (He
попуњава понуђач)

3. Споразум 0 заједничком наступању — у случају подношења Заједничке понуде
4. Техничка спецификација - Предмер и предрачун
5. Решења 0 одговорним лицима од стране Наручиоца, за извршење и реализацију

Уговора
6. Списак радника ИзвоЕјача радова
1. Списак ангажованих средстава за рад
8. Потврда 0 безбедности и эдрављу на раду
9. Прилог 0 безбедности и здрављу на раду
10. говор 0 чувању пословне тајне и поверљивих информација.

Члан 37.

За ве што није регулисано овим Уговором, примењују се одговарајуfiе одредбе 300 и
дру~их закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије,
примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 38.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој Уговорној страни
припада no 3 (три) идентична примерка.

НАРУЧИЛАЦ: ИЗВОЋАЧ РАДОВА:

JП "Електропривреда Србије" Београд,
Улица царице Милице бр.2,

11000 Београд
Огранак (Назив)

ринско — Лимске XE" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1 M.П. (Потпис)

31250 Бајина Башта

Зорица Јовановиfl, дипл.економиста
финансијски директор Огранка

(Име и презиме)

(Фyнкциja)

Напс~мена: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документације и он
предртавља садржину Уговора који he бити закључен са изабраним понуfјачем коме буде
додељен Уговор о јавној набавци. .
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Прилог о безбедности и здрављу на раду
за ЈАВНУ нАБАВКУ број Јн12100/0370/2017 - " Санација асфалтног слоја на

круни бране Лазиfiи"

НАРУЧИЛАЦ:

Јавно предузеfiе " Електропривреда Србије" Београд, Царице Милице бр.2, Огранак
"Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта,

које заступа Финансијски директор Огранка Зорица ЈовановиТг, дипл.ецц.,
no Пуномоfiју број 12.01.47976/1-15 од 24.09.2015. године и
Допуни Пуномоflја број 12.01.47951/2-15 од 07.10.2015. године
Матични број: 20053658
ПИБ: 103920327
Текуfги рачун број: 160-797-13, Банка Интеса AД
(у даљем тексту: наручилац)

и
ИЗВОЋАЧ РАДОВА:

 из 
Улица   број 
кога заступа , 
MБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  
(у даљем тексту: Извођач радова)
Чланови групе/подизвођачи: (овај став св уноси у Модел само ако постоје)

1  из 
Улица   број 
кога заступа , 
MБ  
ПИБ 
Текуfiи рачун број:  
2  из 
Улица   број 
кога заступа , 
MБ  
ПИБ 
ТекуТги рачун број:  

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)
У даљем тексту за потребе овог Уговора заједно названи : Уговорне стране,
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Уводне одредбе
Стране сагласно констатују да су посебно посвеfiене реализацији циљева безбедности и
здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора за
јавну набавку број ЈН/2100/0370/2017 — " Санација асфалтног слоја на круни бране
Ла ипи" као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу радови које су
пр дмет Уговора.

Стране су сагласне:
I Д је Пословна политика Наручиоца спровоfјење и унапреfјење безбедности и здравља на
ра у запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца радова,
кас и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и
пр фесионалних болести и доследно спровоfјење Закона о безбедности и здравља на раду
(" C~t. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као и других прописа Републике
Србије и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју.
II Ца Наручилац захтева од Извоfјача радова да се приликом извоfјења радова које су
пре~дмет овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са
спровоЕјењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других
ли а која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној
око ини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и
дос едно спровоfјење Закона, као и других прописа Републике Србије и посебних аката
На учиоца, која регулишу ову материју, a све у циљу отклањања или смањења на најмањи
мо fiи ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.
III да ИзвоТјач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке II Уводних одредби.
1. Предмет овог Прилога о БЗP је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза
Изв~fјача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања
усл га које су предмет Уговора, a y вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту:
Б3 ).
2. звођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току
при рема за извоfјење радова и које су предмет Уговора, у току трајања уговорних обавеза,
као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са
Зак ном као и осталим прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и
инт рним актима Наручиоца.
3. И вођач радова дужан је да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене
мер за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина,
сре• ства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагоТјени и
обе беfјени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која
анга је за извођење радова које су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или
учес ика у cao6pafiajy.
4. И:воЕјач радова дужан је да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом
изво ење радова које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗP (подизвођаче,
кооп - ранте, повезана лица). .
5. И вођач радова његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току
прип•ема за извоfјење радова, које су предмет Уговора, у току трајања уговорених обавеза,
као , приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила,
инте•них стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗP које важе код Наручиоца
радо=а, a посебно су дужни да се придржавају следеfiих правила:
5.1. абрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗP;

5.2. обавезно је поштовање правила коришfiења средстава и опреме за личну заштиту нa
раду
5.3. г
мора

роцедуре Наручиоца зa спровоТјење система контроле приступа и дозвола за рад увек
у да буду испоштоване;
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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 caoбpaFiajy.
6. ИзвоЕјач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и
свих других лица која ангажује приликом извоТјења радова које су предмет Уговора.
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неfiе сносити никакву одговорност нити
исплатити накнаде/трошкове извоЕјачу радова no питању повреда на раду, односно
оштеfiења средстава за рад.
7. ИзвоЕјач радова дужан је да 0 свом трошку обезбеди квалификовану радну снаry за коју
има доказ 0 спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу
са Законом као и прописима који реryлишу БЗР у Републици Србији и која he бити
опремљена одговарајуfгим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извог7ење
радова који су предмет Уговора, a све у складу са прописима у Републици Србији који
реryлишу ову материју и интерним актима Наручиоца.
8. ИзвоЕјач радова дужан је да 0 свом трошку обезбеди све потребне прегледе и
испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која
he бити коришТгена за извоfјење радова које су предмет Уговора, a 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 0 извршеним прегледима и испитивањима, уношење
истих средстава за рад на локацију Наручиоца неfiе бити дозвољено.
9. ИзвоЕјач радова дужан је да Наручиоцу најкасније 3 (словима: три) дана пре датума
почетка извоЕјење радова, достави:
списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су упознати са
обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога 0 БЗР,
списак средстава за рад кoja he бити ангажована за извоЕјење радова, и
податке 0 лицу за БЗР код,Извоfјача радова

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, ИзвоЕјач радова је дужан да достави доказе о:
9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,
9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,
9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и
9.1.4. коришfiењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.
10. Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и
здрав рад приликом извоТјења радова које су предмет Уговора.
ИзвоТјач радова дужан је да лицу одреТјеном од стране Наручиоца омоryfiи перманентно
моryflност за спровоТјење контроле примене превентивних мера зa безбедан и здрав рад.
Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности no 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 0 томе одмах
обавести ИзвоТјача радова као и надлежну инспекцијску службу.
ИзвоЕјач радова се обавезује да поступи no налоry Наручиоца из става 3. ове тачке.
11. Стране су дужне да у случају да у току реализације Уговора деле радни npocTop,
capafjyjy у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.
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Стране су дужне да, у случају из става 1. тачке 11. овог Прилога 0 БЗР, узимајуflи у обзир
природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за
отклањање ризика од повреЕјивања, односно оштеflења здравља запослених, као и да
про~иптно обавештавају једна друry и своје запослене и/или представнике запослених 0 тим
pизyІцимa и мepaмa за њиxoвo oтклaњaњe.
Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврfјује се споразумом.
Спо азумом у писменој форми, из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца
одр~fјује се лице за координацију спровоЕјења заједничких мера којима се обезбеfјује
без едност и здравље свих запослених.
12. Извоfјач радова дужан је да благовремено извештава Наручиоца 0 свим догаТјајима
из бласти БЗP који су настали приликом иэвоfјења радова, који су предмет Уговора, a
нар чито 0 свим опасностима, опасним појавама и ризицима.
13. Извоfјач радова дужан је да Наручиоцу достави копију Извештаја 0 повреди на раду
који је издао за сваког свог запосленог и других лица која ангажује приликом извоfјења
радова које су предмет Уговора a кojи ce повредио приликом извоfјења радова које су
предмет Уговора и тo y року од 24 (словима: двадесетчетири) часа oд сачињавања
Изв штаја 0 повреди на раду.
14. вај Прилог 0 БЗP је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака oд кojиx свака
Стр на задржава no 3 (словима: три) примерка.

НАРУЧИЛАц: ИЗВОЋАЧ РАДОВА:

JП "Електропривреда Србије" Београд,
Улица царице Милице бр.2,

11000 Београд (Назив)Огранак
'Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

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

(Име и презиме)

Зорица ЈовановиТг, дипл.економиста (Функција)
Финансијски директор Огранка
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УГОВОР о чувању пословне тајне и поверљивиХ информација
за ЈАВНУ НАБАВКУ број Јн/2100/0370/2017 - " Санација асфалтног слоја на круни

бране Лазићи"

Закључен измег7Y
1. Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд, Улица царице Милице бр. 2,

Матични број 20053658, nuB 103920327, Текуfiи рачун 160-700-13 Banca lntesa ад
Београд,
Огранак "Дринско — Лимске XE" Бајина Башта,
XE "Бајина Башта", ТргДушана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта
које заступа Зорица Јовановиfl, дипл.економиста, Финансијски директор
Огранка "Дринско — Лимске хидроелектране", no Пуномоfiју број 12.01.47976/1-15 од
24.09.2015. године и Допуни Пуномоfiја број 12.01.47951/2-15 oд 07.10.2015. године

М Б 20053658
ПИБ 103920327
текуflи рачун број 160-797-13, Банка 1NTESA a.d. Beograd
(у даљем тексту: наручилац)

и
2.  из 

Улица   број 
кога заступа , 
МБ  
nuB 
Текуfiи рачун број:  
(у даљем тексту: Извођач радова)

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

Улица   број 
кога заступа , 
MB  
nuB 
Текуfiи рачун број:  

2.  из 
Улица   број 
кога заступа , 
MБ  
nuB 
Текуfiи рачун број:  

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

Члан 1.

Стране су се договориле да у вези са јавном набавком радова " Санација асфалтног слоја
на круни бране Лазиflи", Јавна набавка број Јн/2100/0370/2017 - (у даљем тексту:
Радови), омогуfiе приступ и размену података који чине пословну тајну, као и података 0
личности, те да штите њихову поверљивост на начин и под условима утврРјеним oвим
Уговором, законом и интерним актима страна.

Овај Уговор представља прилог ocнoвнoм Уговору број oд . године.
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Члан 2.

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

П9словна тајна је . било која информација која има комерцијалну вредност зато што није
опште позната нити је доступна треflим лицима која би њеним. коришЕгењем или
са пштавањем могла остварити економску корист, 'и која је од стране њеног држаоца
заіітићена одговарајуfiим мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним
об~везама или одговарајуЕгим стандардима у циљу очувања њене тајности, a чије би
са пштавање треЕгем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне;

Др~алац пословне тајне — лице које на основу закона контролише коришЕгење пословне
тај е;

Ho ачи информација — cy мaтepиjaлни и eлeкт oнcки мeди'и, rлac-roвo , cиrнaли, изичкoр Ј р Ф
nor~e и информационе базе података у којима је садржана или преко које се преноси
По4ловна тајна;

Оз аке степена тајности — реквизити (ознаке и описи), који сведоче 0 поверљивости
под така садржаних на носачу информација, a кojи ce стављају на сам носач и (или) на
њег~ову пратеflу документацију;

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

Пp4иaлaц — Страна кoja од Дaвaoцa пpимa пoдaткe који npeдcтaвљajy nocлoвнy тajнy, тe
приј мом истих постаје Држалац пословне тајне;

Под так 0 личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на
обл к.у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и
сл.), no чијем налогу, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум
насіјанка информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације
(неп средно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у
којем је информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације;

Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одреЕјен или одредив на
осно у личног имена, јединственог матичног броја граТјана, адресног кода или другог
обегежја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног
идецтитета.

Члан 3.

Пос овна тајна и поверљиве информације се односе нa: стручна знања, иновације,
истр живања, технике, процеси, програме, графиконе, изворне документе, ,софтвере,
прои водне планове, пословне планове, пројекте, пословне прилике, све информације
писм но оэначене као „пословна тajнa" или „поверљиво", информације која, под било којим
околи1іостима, могу да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, услове и
околности свих преговора и сваког уговора измеfју Наручиоца и ИзвоТјача радова.

Сваю
суштL
инфo

~ страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране oд
інске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква
рмација доспела дo треflе стране.

Cвaкa страна Fie приликом обраде поверљивих информација које се тичу података 0
личности, a y вези са Пословним активностима поступати у складу са важеfiим Законом 0
зашт~ти података 0 личности у Републици Србији.
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Осим ако изричито није другачије уреfјено, ниједна страна неће 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 трудиflе се у истој мери
да заштити пословну тајну и/или поверљиве информације друге стране као што чува и своји
пословну тајну и/или поверљиве информације истог значаја, али ни у ком случају мање него
што је разумно.

Члан 4.

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

Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било ког
носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно достављање
пословне тајне Даваоца треflим лицима на било који начин, без предходне писане
сагласности Даваоца.
Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:
a) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне
Даваоца надлежним органима власти, у складу са важеЕгим налогом или захтевом сваког
суда, управне агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под условом да
страна која одаје Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би омогуfiио Даваоцу
да се успротиви таквом налогу или захтеву;
6) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим
овлашfiеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да
Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;
в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају
његовим повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за
поступање наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама
Примаоца из овог Уговора
г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или
финансијским саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.

Поред тога rope наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које Давалац
даје Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:
• тo било познато Примаоцу у време одавања,
• дошло до јавности, али не кривицом Примаоца,
. тo примљено правним путем без ограничења употребе oд треfiе стране која је овлашfiена

да ода, .
. тo независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришfiења пословне тајне

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

Члан 5.
Стране се обавезују да he пословну тајну, кaдa се она размењује преко незаштиflених веза
(факс, интернет и слично), размењивати caмo уз примену узајамно прихватљивих метода
криптовања, комбинованих са одговарајуfiим поступцима који заједно.обезбеfјују очување
поверљивости пoдaтaкa.

Члан 6.
Свака од Страна је обавезна да одреди:
➢ име и презиме лица задужених зa размену пословне тајне (у даљем тексту: Задужено

лице),
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➢ п штанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци размењују у
п пирном облику

➢ е-маил адресу за размену електронских докумената, кад се подаци достављају
коришfiењем интернет-а и

➢ 
4 

0 томе обавести другу Страну, писаним документом који је потписан од стране
овлашfiеног заступника Стране која шаље информацију.

Разi
из п

ена података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза
етходног става.

Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у
случају судског спора измеfју Страна, врши се у пигсаној форми, и тo: препорученом пoштoм
са п~рвратницом или директном доставом на адресу стране или путем електронске поште на
конт кте који су утврfјени у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7.

УкоЈІико је примопредаја обављена коришflењем електронске поште, Прималац је обавезан
да сдмах након пријема поруке са приложеном пocлoвнoм тајном, пошаље поруку са

. потв дoм да је порука примљена.

Уког~ико Задужено лице Даваоца не прими потврду 0 пријему поруке са приложеном
пословном тајном у року oд два радна дана, рачунајуfiи у овај P0K и дан када је порука
посл~ата, обавезна је да обустави даље слање података, и да покрене поступак за
откріівање разлога кашњења у достављању информације да је порука са приложеном
пословном тајном примљена.

Сла е података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није
нару ена, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

Члан 8.

Дост вљање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем, врши
се уз следеflу напомену: „Информације које се налазе у oвoм документу представљају
посл вну тајну   . Документ или његови делови се нe могу копирати,
репр дуковати или уступити без претходне сагласности „ ".
Пригјиком достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије
текс а напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне тајне.
Матријални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна морају
да с држе cneдefie ознаке степена тајности:

За Наручиоца:
Пословна тајна

Јавно предузеТге „Електропривреда Србије"
Улица царице Милице бр. 2. Београд —

OГPAHAK "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Трг Душана ЈерковиЋа број 1,

или:

Поверљиво
Пословна тајна

Јавно предузеfiе „ Електропривреда Србије"
Улица царице Милице бр. 2. Београд —

OГPAHAK "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта,
Трг Душана Јерковипа број 1,
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За Извођача радова:

Пословна тајна

или:
Поверљиво

Уколико се ради 0 усменом достављању информација, информације fle се сматрати
пословном тајном Даваоца уколико je тo назначено приликом усменог достављања и
уколико је 0 томе у року oд 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 oвoг Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пословну тајну
у смислу овог Уговора, a кojимa je Прималац имао приступ или је до њих дошао случајно
тбкoм 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 oд Примаоца повраflај оригиналних Носача
информација који садрже пословну тајну Даваоца.

Најкасније у року од тридесет (30) дана oд 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 кoм облику, укључујут,и, али не
ограничавајуfги 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 кoд уговорних
Страна, права и обавезе прелазе на одговарајупег правног следбеника (следбенике). У
случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања
ликвидационог поступка обезбеди повраfiај Даваоцу свих оригинала и уништавање свих
примерака и облика копија примљених Носача информација.

Члан 12.
Прималац сноси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења
одредби oвoг Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца oд
стране треТгег лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.

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

Члан 13.
Стране he нacтojaти да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед кршења
одредби овог Уговора, регулишу споразумно. Уколико се споразум не постигне, уговара се
стварна надлежност суда.
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Члан 14.

Ев нтуалне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случају да су састављене у
пи•аној форми и потписане на прописани начин од стране овлашflених представника сваке

• од трана.
Члан 15.

Ha све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениfге се одредбе
поз тивноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет Уговора.

Члан 16.
Ов.ј Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашТгени заступници обе
Стране, a ако ra овлашfгени заступници нису потписали нa исти дан, Уговор се сматра
закзьученим нa дaн другог потписа no временском редоследу.
Об ~ везе према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су
претходно дефинисане важе трајно.

Члан 17.

OBa Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој Уговорној страни
при aдa no 3 (три) идентична примерка.

Уго орне стране сагласно изјављују дa су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одр дбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

НАРУЧИЛАЦ: ИЗВОЋАЧ РАДОВА:

П " Електропривреда Србије" Београд,
Улица царице Милице бр.2,

11000 Београд
Огранак

ринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта
Трг Душана Јерковића број 1

31250 Бајина Башта

Зо • ица Јовановиfl, дипл.економиста
Финансијски директор Огранка

М.П.

(Haзив)

(Пoтпиc)

(Име и презиме)

(Фyнкциja)
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