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На основу члана 34. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/15
и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), члана 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
("Службени гласник РС" бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке Р-01/18/21 број
25/20 од 06.08.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку Р-01/18/21 број
25/20-1 од 06.08.2020. године, припремљена је:
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Санација емисионих станица и радови на одржавању емисионих станица – Санација НН
мреже на ЕС Орешковица
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Јавно предузеће "Емисиона техника и везе" Београд
Aдреса: Кнеза Вишеслава 88, Београд,
ПИБ: 106475271
Матични број: 20610131
Текући рачун: 205-154307-51 Комерцијална банка АД Београд
Интернет страница: www.etv.rs
2. Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак друга фаза
3. Редни број јавне набавке: Р-01/18/21
4. Врста предмета јавне набавке: радови
5. Опис предмета набавке: Санација емисионих станица и радови на одржавању емисионих
станица – Санација НН мреже на ЕС Орешковица
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
6. Контакт (лице или служба)
Е - mail адреса: nabavka@etv.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Радови – Санација емисионих станица и радови на одржавању емисионих станица – Санација
НН мреже на ЕС Орешковица
Назив и ознака из општег речника набавки:
45000000 - Грађевински радови;
2. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС – ПРЕДМЕР РАДОВА
ПРЕДМЕР РАДОВА –
Санација емисионих станица и радови на одржавању емисионих станица – Санација НН мреже на ЕС Орешковица
Ред.
број

ОПИС РАДОВА

Јед. мере

Количина

1

2

1.1

Ископ и поновно затрпавање рова димензија 0,3х0,7 m у земљи 5. категорије

м

40

1.2

Изнад кабла положити ГАЛ штитнике и траку за упозорење

м

40

1.3

Испоручити и положити у ров кабл и уз стуб PP OO-A-4x35 mm2

м

50

1.4

Испорука и уградња кабловске главе-завршнице

ком.

1

1.5

Испорука и уградња L заштите за кабл дужине 2 m

ком.

1

1.6

Израда метал. конзоле са 4 ком кат. одвод. пренапона која се уграђује
на последњи стуб и повезује на FeZn траку

ком.

1

1.7

Испоручити и положити у ров FeZn траку дим 30х4 mm као и повезивање катодних одводника
пренапона уз стуб

м

50

1.8

Испорука и уградња импрегнираних стубова са бетонским ногаром (са ископом рупе и комплет
уградња по постојећој траси)

ком.

12

1.9

Испорука и уградња угаоног дрвеног АБ стуба тип 9/1000 са прописаним бетонским темељом
(уградња код репетитора)

ком.

1
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Уградња постојећег кабловског SKS снопа ХОО/О-А-4х35 mm2 на нове стубове (укључујући
демонтажу са старих стубова и монтажу на нове)

м

500

1.11 Испорука и уградња прибора за ношење SKS снопа

ком

13

1.12 Испорука и уградња UNIMAX спојница

ком

12

1.13 Сеча растиња у дужини око 500 m и ширине 4m

паушално

1

1.14 Увођење напојног кабла у објекат до ГРТ

паушално

1

1.15 Ситан материјал

паушално

1

1.16 Делимична санација пута са грађевиснким машином (око 1km)

паушално

1

1.10

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача:
м.п.

КД за II фазу квалификационог поступка –- ЈН број Р-01/18/21 5/34

IV УПУТСТВО КАНДИДАТИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Језик понуде је српски језик. Уколико понуђач не достави понуду на српском језику, таква понуда
ће се одбити, као наприхватљива. Документа достављена на страном језику морају бити
преведена и оверена од стране судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Кандидат понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији обавезно навести пун назив кандидата, адресу и телефон
кандидата, као и име контакт особе.
Понуду доставити на адресу Кнеза Вишеслава 88, зграда ЕРЦ-а, канцеларија бр. 3, Београд, са
назнаком: "Понуда за ЈН радова – Санација емисионих станица и радови на одржавању
емисионих станица – Санација НН мреже на ЕС Орешковица – II фаза, ЈН број Р-01/18/21 НЕ ОТВАРАТИ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.08.2020. године
до 12:00 часова, без обзира на начин достављања.Отварање понуда одржаће се одмах након
истека рока за подношење понуда у ул. Кнеза Вишеслава 88, зграда ЕРЦ-а, , канцеларија бр. 17,
Београд, дана 18.08.2020. године са почетком у 12:30 часова.
Отварање понуда је јавно у присуству чланова комисије за предметну јавну набавку.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће кандидату предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све
неблаговремено поднете понуде неотворене кандидатима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Понуда се сачињава тако што кандидат уписује тражене податке на обрасцима који су саставни
део конкурсне документације. Понуда се попуњава и подноси на обрасцима из конкурсне
документације. Понуде које нису сачињене на обрасцима из конкурсне документације и не садрже
све тражене елементе неће бити узете у разматрање.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде кандидат може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
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Кандидат је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно предузеће "Емисиона
техника и везе", Кнеза Вишеслава 88, зграда ЕРЦ-а, канцеларија бр. 3, Београд, са назнаком:
"Измена понуде за ЈН радова – Санација емисионих станица и радови на одржавању
емисионих станица – Санација НН мреже на ЕС Орешковица, ЈН број Р-01/18/21 - НЕ
ОТВАРАТИ"
или
"Допуна понуде за ЈН радова – Санација емисионих станица и радови на одржавању
емисионих станица – Санација НН мреже на ЕС Орешковица, ЈН број Р-01/18/21 - НЕ
ОТВАРАТИ"
или
"Опозив понуде за ЈН радова – Санација емисионих станица и радови на одржавању
емисионих станица – Санација НН мреже на ЕС Орешковица, ЈН број Р-01/18/21- НЕ
ОТВАРАТИ"
или
"Измена и допуна понуде за ЈН радова – Санација емисионих станица и радови на
одржавању емисионих станица – Санација НН мреже на ЕС Орешковица, ЈН број Р-01/18/21
- НЕ ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу кандидата. У случају да понуду
подноси група кандидата, на коверти је потребно назначити да се ради о групи кандидата и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој пријави.
По истеку рока за подношење понуда кандидат не може да повуче нити да мења своју понуду.
Кандидат може да поднесе само једну понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Кандидат може да поднесе само једну понуду.
Кандидат који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (део V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико кандидат подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (део V) наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Кандидат у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група кандидата.
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Уколико понуду подноси група кандидата, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се кандидати из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтев у погледу места и рока извођења радова.
Место извођења радова дефинисано је у спецификацији предмета јавне набавке (део III конкурсне
документације - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга).
Понуђач је дужан да изведе радове који су предмет набавке у року не дужем од 45
(четрдесетпет) календарских дана од дана увођења извођача у посао.
Наручилац је у обавези да изабраног понуђача уведе у посао у року не дужем од 5 (пет)
календарских дана од дана доношења Решења о вршењу стручног надзора.
Уколико понуђач понуди дужи рок за извођење радова, његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
9.2. Захтеви у погледу гаранције и рекламације.
Понуђач је дужан да предметна радове изведе у уговореном квалитету и количини.
Наручилац прихвата гарантни рок за изведене радове од минимум 2 (две) године од потписивања
записника о квантитативном и квалитативном пријему радова.
Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок за изведене радове, његова понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
9.3. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
По завршетку радова, доставља се потписан и оверен рачун/оконачана ситуација. Наручилац
прихвата следећи начин плаћања:
Одложено, у минималном року од 15 (петнаест) а најдуже 45 (четрдесетпет) дана од дана
службеног пријема исправно испостављеног рачуна/окончане ситуације за изведене радове и
потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему радова.
Уколико понуђач понуди неповољнији начин плаћања, његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Све вредности у поступку јавне набавке исказују се у ДИНАРИМА.
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Цене у понуди се исказују без и са ПДВ-ом, с тим што ће се приликом оцене узимати укупна
понуђена цена без ПДВ-а.
У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности
понуде, меродавна је јединична цена.
Кандидат може дати попуст на понуђену цену, с тим да у Обрасцу понуде сви попусти морају
бити урачунати у цену, као и сви зависни трошкови (транспорт, гаранција, прибављање
неопхподну документацију и др...)
Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧ
Гаранција за озбиљност понуде:
Понуђач је обавезан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде, и то:
● бланко сопствену меницу, која је:
- издата са клаузулом "без протеста" и "без извештаја" потписана од стране законског заступника
Извођача радова или лица по овлашћењу законског заступника, на начин како прописује Закон о
меници,
- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења и то
документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским
бројем, основ на основу којег се издаје меница и менично овлашћење, ЈН број Р-01/18/21 –
Санација емисионих станица и радови на одржавању емисионих станица – Санација НН
мреже на ЕС Орешковица и износ из основа.
● менично писмо – овлашћење којим Понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу
на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 (тридесет)
дана дужим од дана отварања понуда, које мора бити издато на основу Закона о меници.
● овлашћење којим законски заступник Извођача радова овлашћује лица за потписивање менице
и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не
потписује законски заступник Извођача радова.
● фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним
средствима Извођача радова код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања
менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датуми са меничног овлашћења и
датум овере банке на фотокопији депо картона)
● фотокопију ОП обрасца
● доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за
регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод
са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у
складу са захтевима из конкурсне документације.
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Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор одмах по закључењу
уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу и остале тражене документе, понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:
Извођач радова је обавезан да приликом закључења овог Уговора преда Кориснику радова
средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Извођач радова је обавезан да Кориснику радова достави:
● бланко сопствену меницу којом се гарантује квалитетно, уредно, потпуно, и у року испуњење
уговорених обавеза Извођача радова, која је:
- издата са клаузулом "без протеста" и "без извештаја" потписана од стране законског заступника
Извођача радова или лица по овлашћењу законског заступника, на начин како прописује Закон о
меници,
- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења и то
документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским
бројем, основ на основу којег се издаје меница и менично овлашћење ЈН број Р-01/18/21 –
Санација емисионих станица и радови на одржавању емисионих станица – Санација НН
мреже на ЕС Орешковица и износ из основа.
● менично писмо – овлашћење којим Извођач радова овлашћује Корисника радова да може
наплатити меницу на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално
30 (тридесет) дана дужим од рока важења Уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења
Уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора
бити издато на основу Закона о меници.
● овлашћење којим законски заступник Извођача радова овлашћује лица за потписивање менице
и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не
потписује законски заступник Извођача радова.
● фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним
средствима Извођача радова код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања
менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датуми са меничног овлашћења и
датум овере банке на фотокопији депо картона)
● фотокопију ОП обрасца
● доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за
регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод
са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)
Меница може бити наплаћена у случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Корисник радова се обавезује да регистриовану меницу за добро извршење посла, менично
овлашћење и копију депо картона врати Извођачу радова у року од 30 (тридесет) дана од дана
престанка његових обавеза преузетих по основу овог Уговора.
Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року:
Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року. Извођач радова је обавезан
да Кориснику радова у тренутку примопредаје предмета набавке/уговора или најкасније у року
од 5 (пет) дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави:
● бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која је
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- издата са клаузулом "без протеста" и "без извештаја" потписана од стране законског заступника
Извођача радова или лица по овлашћењу законског заступника, на начин како прописује Закон о
меници,
- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења и то
документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским
бројем, основ на основу којег се издаје меница и менично овлашћење ЈН број Р-01/18/21 –
Санација емисионих станица и радови на одржавању емисионих станица – Санација НН
мреже на ЕС Орешковица и износ из основа.
● менично писмо – овлашћење којим Извођач радова овлашћује Корисника радова да може
наплатити меницу на износ од 5% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално
30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења
Уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора
бити издато на основу Закона о меници.
● овлашћење којим законски заступник Извођача радова овлашћује лица за потписивање менице
и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не
потписује законски заступник Извођача радова.
● фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним
средствима Извођача радова код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања
менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датуми са меничног овлашћења и
датум овере банке на фотокопији депо картона)
● фотокопију ОП обрасца
● доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за
регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод
са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)
Меница може бити наплаћена у случају да Извођач радова не отклони недостатке у гарантном
року.
Уколико се средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не
достави у уговореном року, Корисник радова има право да наплати средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла.
Корисник радова се обавезује да регистриовану меницу за отклањање недостатака у гарантном
року, менично овлашћење и копију депо картона врати Извођачу радова у року од 5 (пет) дана од
дана истека гарантног рока.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Кандидат може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније (5) пет дана пре истека рока
за подношење понуде.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Захтеве проследити искључиво путем електронске поште на mail:
nabavka@etv.rs и vladimir.lopicic@etv.rs.
Радно време наручиоца је од 07:30 до 15:30 часова.
Захтеви који су пристигли на мејл наручиоца после 15:30 часова радним даном, викендом и
празницима сматраће се да су пристигли првог наредног радног дана.
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Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
НАПОМЕНА: Тражење додатних информација и објашњења у вези са припремањем
понуде и конкурсном документацијом усменим путем или телефоном, није
дозвољено.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број Р-01/18/21 – Санација
емисионих станица и радови на одржавању емисионих станица – Санација НН мреже на ЕС
Орешковица. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума - Најнижа понуђена цена.
14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног кандидата који је понудио краћи рок извођења радова. У случају понуђеног истог
најкраћег рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног кандидата који
понуди дужи гарантни рок.
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА КАНДИДАТА
Захтев за заштиту права може да поднесе кандидат, односно свако заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права доставља се наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца И електронском поштом на е-маил: nabavka@etv.rs.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у
року од 2 дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
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достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о признавању квалификације из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10
(десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Јавно предузеће "Емисиона техника и везе"; јавна набавка Р-01/18/21;.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

КД за II фазу квалификационог поступка –- ЈН број Р-01/18/21 14/34

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ________________ од ___.___.2020. за јавну набавку радова број Р-01/18/21 Санација емисионих станица и радови на одржавању емисионих станица – Санација НН
мреже на ЕС Орешковица - II фаза
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
Величина обвезника утврђена на основу
података из финансијских извештаја за
претходну годину:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси
група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу "Подаци о подизвођачу"попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди"попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.
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5) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ - за јавну набавку радова број Р-01/18/21 - Санација
емисионих станица и радови на одржавању емисионих станица – Санација НН мреже на ЕС
Орешковица - II фаза

ЦЕНА
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:
ПДВ:
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ
УСЛОВ НАРУЧИОЦА

ПОНУДА ПОНУЂАЧА

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
не може бити краћи од 60 календарских дана
од дана отварања понуда

_____ календарских дана од дана отварања
понуда

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:
не може бити дужи од 45 календарских дана
од дана увођења извођача у посао

____ календарских дана од дана увођења
извођача у посао

ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ:
не може бити краћи од 2 године, рачунајући
од дана примопредаје

_____ године од дана примопредаје

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
минимално 15 а најдуже 45 календарских
дана од дана пријема исправно
испостављеног рачуна/окончане ситуације за
изведене радове и потписивања Записника о
квантитативном и квалитативном пријему
радова

_____ календарских дана од дана пријема
исправно испостављеног рачуна/окончане
ситуације за изведене радове и потписивања
Записника о квантитативном и
квалитативном пријему радова

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача:
м.п.
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VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуда број ________________ од ___.___.2020. за јавну набавку радова број Р-01/18/21 - Санација емисионих станица и радови на
одржавању емисионих станица – Санација НН мреже на ЕС Орешковица - II фаза
Јед. мере

Количина

Јед. цена
(без ПДВ-а)

Јед. цена
(са ПДВом)

Укупна цена
(без ПДВ-а)

Укупнa цена
(са ПДВ-ом)

Санација НН мреже на ЕС Орешковица

1

2

3

4

5=2*3

6=2*4

1.1

Ископ и поновно затрпавање рова димензија
0,3х0,7 m у земљи 5. категорије

м

10

1.2

Изнад кабла положити ГАЛ штитнике и траку за
упозорење

м

10

1.3

Испоручити и положити у ров кабл и уз стуб PP
OO-A-4x35 mm2

м

25

1.4

Испорука и уградња кабловске главе-завршнице

ком.

1

1.5

Испорука и уградња L заштите за кабл дужине 2
m

ком.

1

1.6

Израда метал. конзоле са 4 ком кат. одвод.
пренапона која се уграђује
на последњи стуб и повезује на FeZn траку

ком.

1

1.7

Испоручити и положити у ров FeZn траку дим
30х4 mm као и повезивање катодних одводника
пренапона уз стуб

м

25

Ред.
број

1

ОПИС РАДОВА
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1.8

Испорука и уградња импрегнираних стубова са
бетонским ногаром (са ископом рупе и комплет
уградња по постојећој траси)

ком.

24

1.9

Испорука и уградња угаоног дрвеног АБ стуба
тип 9/1000 са прописаним бетонским темељом
(уградња код репетитора)

ком.

2

1.10

Уградња постојећег кабловског SKS снопа
ХОО/О-А-4х35 mm2 на нове стубове
(укључујући демонтажу са старих стубова и
монтажу на нове)

м

1000

1.11

Испорука и уградња прибора за ношење SKS
снопа

ком

25

1.12

Испорука и уградња UNIMAX спојница

ком

8

1.13

Сеча растиња у дужини око 500 m и ширине 4m

паушално

1

1.14

Увођење напојног кабла у објекат до ГРТ

паушално

1

1.15

Ситан материјал

паушално

1

1.16

Делимична санација пута са грађевиснким
машином (око 1km)

паушално

1

УКУПНО САНАЦИЈА НН МРЕЖЕ НА ЕС ОРЕШКОВИЦА:
Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача:
м.п.
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7

8

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колону 3 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за предметне радове;
- у колону 4 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за предметне радове;
- у колону 5 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а наведену у колони 3
са траженом количином, која је наведена у колони 2,
- у колону 6 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом наведену у колони
4 са траженом количином која је наведена у колони 2,
- у пољу 7 "Укупно" уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за предметне радове и то тако што ће сабрати све вредности из колоне
5
- у пољу 8 "Укупно" уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за предметне радове и то тако што ће сабрати све вредности из
колоне 6
Напомене: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
структуре цене наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац структуре цене
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној
набавци. Понуђач дати Модел уговора попуњава, потписује, оверава и доставља уз понуду

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
Наручилац: Јавно предузеће "Емисиона техника и везе"
са седиштем у Београду, улица Кнеза Вишеслава 88,
ПИБ: 106475271 Матични број: 20610131
Број рачуна: 205-154307-51 Назив банке: Комерцијална банка АД Београд,
Телефон: 011/3693251 Телефакс: 011/3693260
Кога заступа: в.д. директора Бранко Гогић
(у даљем тексту: Корисник радова)
и
Понуђач:...............................................................................................................................................
са седиштем у ..............................................., улица и број ..............................................................,
ПИБ: ........................................ Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................................ Назив банке:......................................................,
Телефон: ........................................ Телефакс: ........................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извођач радова),
и Подизвођачи или учесници у заједничкој понуди:
1) ............................................................................................................................................................
2) ............................................................................................................................................................
3) ............................................................................................................................................................
( у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
ЈН број Р-01/18/21 - Санација емисионих станица и радови на одржавању емисионих
станица – Санација НН мреже на ЕС Орешковица - II фаза
Уговорне стране констатују:
● да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС бр. 124/12,
14/15, 68/15) (у даљем тексту: ЗЈН), на основу позива за подношење понуда спровео другу фазу
квалификациони поступак јавне набавке радова број Р-01/18/21 и то Санација емисионих
станица и радови на одржавању емисионих станица – Санација НН мреже на ЕС
Орешковица - II фаза
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● да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних
набавки дана 10.08.2020. године, као и интернет страници Наручиоца.
● да Понуда Понуђача, која је заведена код Наручиоца под бројем ******** од ***.***.2020.
године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсне
документације /податке уноси Наручилац по спроведеном поступку јавне набавке/.
● да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора број ******** од ***.***.2020. године,
изабрао понуду Понуђача /податке уноси Наручилац по спроведеном поступку јавне набавке/.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора о јавној набавци (у даљем тексту: Уговор) је набавка радова - Санација
емисионих станица и радови на одржавању емисионих станица – Санација НН мреже на
ЕС Орешковица - II фаза, Р-01/18/21 - (у даљем тексту: Радови).
Извођач радова се обавезује да за потребе Корисника радова изведе уговорене радове из става 1.
овог члана у свему према Понуди Извођача радова број .................... од ___.___.2020. године, у
складу са предмером и овим уговором, Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник
РС", број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), другим важећим законским актима, прописима,
стандардима и техничким нормативима, који се односе на предметне радове и да по завршетку
радова изведене радове преда Кориснику радова.
Члан 2.
Извођач радова ангажује подизвођаче за следеће радове (укупно највише до50% од уговорених
радова):
- предузеће ......................................................................................., за радове .......................................;
- предузеће ......................................................................................., за радове .......................................;
- предузеће ......................................................................................., за радове ........................................
Извођач радова одговара Кориснику радова за све изведене радове поверене подизвођачу.
Извођач радова није овлашћен да уговорене радове или неке од њих уступи другом извођачу,
односно да ангажује подизвођача/е за извођење појединих уговорених радова, а да истог/е није
навео у понуди из члана 1. овог Уговора,односно да измени подизвођача за извођење појединих
уговорених радова, без претходно добијене сагласности Корисника радова, у складу са чл. 80.
став 14. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Кориснику радова.
Члан 3.
Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.
На овај Уговор примењују се закони Републике Србије. У случају спора меродавно је право
Републике Србије.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 4.
Укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ............................................... динара,
обрачунати ПДВ износи ............................................. динара, што укупно са ПДВ-ом износи
................................................ динара.
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У цену су урачунати сви трошкови које Извођач радова има у реализацији Уговора.
Укупно уговорена вредност радова (цена) обухвата све трошкове које Извођач радова има у
реализацији предметне јавне набавке за рад, набавку материјала и опреме, транспорт, уградњу
потребног материјала, прибављање атеста за уграђени материјал, сва испитивања и остале
трошкове који су везани за реализацију уговореног посла. Уговорне стране уговарају извођење
радова по јединици мере, количинама и јединичним ценама из понуде Извођача.
Уговорне стране се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем
коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране
надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део овог
уговора.
Уколико се укаже потреба за додатним радовима који су наступили услед непредвиђених
околности за које у време закључења уговора Корисник радова нити Извођач радова није знао,
нити је могао знати да се морају извести, Корисник радова ће поступити у складу са Законом о
јавним набавкама РС.
ПРОМЕНА УГОВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ
Члан 5.
Уговорене јединичне цене у динарима не могу се мењати.
ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ
Члан 6.
Рачун мора да гласи на:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ БЕОГРАД
Београд; Кнеза Вишеслава 88
ПИБ: 106475271
Матични број: 20610131
Текући рачун: 205-154307-51 Комерцијална банка АД, Београд
Рачун мора бити достављен на адресу:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ БЕОГРАД
Београд; Кнеза Вишеслава 88, зграда ЕРЦ-а, канцеларија бр. 3, Београд
У испостављеном рачуну и пратећој документацији, Извођач радова је дужан да се придржава
тачно дефинисаних назива по ставкама, као и редоследа из Конкурсне документације и
прихваћене Понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним
називима, сматраће се неисправним. Уколико због коришћења разних шифарника и софтверских
решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачни назив, Извођач радова је
обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним
називима из конкурсне документације и прихваћене Понуде (из Обрасца структуре цене).
Уговорне стране су сагласне да достављен и оверен исправан рачун за изведене радове, обострано
потписан Записник, рачун/окончана ситуација оверена од стране стручног Надзора, представљају
основ за плаћање по овом Уговору.
Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са свом захтеваном пратећом
документацијом.
Корисник радова ће извршити плаћање након примопредаје изведених радова, у року од ...........
дана од дана пријема исправног рачуна/окончане ситуације.
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Плаћање се врши уплaтoм нa тeкући рaчун Извoђaчa брoj: ................................................................
кoд ................................................................ бaнкe.
УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 7.
Извођач радова је у обавези да са извођењем предметних радова отпочне у року не дужем од 10
(десет) календарских дана од дана доношења Решења о вршењу стручног надзора.
Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 8.
Извођач радова је обавезан да приликом закључења овог Уговора преда Кориснику радова
средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Извођач радова је обавезан да Кориснику радова достави:
● бланко сопствену меницу којом се гарантује квалитетно, уредно, потпуно, и у року испуњење
уговорених обавеза Извођача радова, која је:
- издата са клаузулом "без протеста" и "без извештаја" потписана од стране законског заступника
Извођача радова или лица по овлашћењу законског заступника, на начин како прописује Закон о
меници,
- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења и то
документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским
бројем, основ на основу којег се издаје меница и менично овлашћење ЈН број Р-01/18/21 –
Санација емисионих станица и радови на одржавању емисионих станица – Санација НН
мреже на ЕС Орешковица - II фаза и износ из основа.
● менично писмо – овлашћење којим Извођач радова овлашћује Корисника радова да може
наплатити меницу на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално
30 (тридесет) дана дужим од рока важења Уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења
Уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора
бити издато на основу Закона о меници.
● овлашћење којим законски заступник Извођача радова овлашћује лица за потписивање менице
и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не
потписује законски заступник Извођача радова.
● фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним
средствима Извођача радова код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања
менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датуми са меничног овлашћења и
датум овере банке на фотокопији депо картона)
● фотокопију ОП обрасца
● доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за
регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод
са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)
Меница може бити наплаћена у случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Корисник радова се обавезује да регистриовану меницу за добро извршење посла, менично
овлашћење и копију депо картона врати Извођачу радова у року од 30 (тридесет) дана од дана
престанка његових обавеза преузетих по основу овог Уговора.
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Извођач радова је обавезан да Кориснику радова у тренутку примопредаје предмета
набавке/уговора или најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека средства финансијског
обезбеђења за добро извршење посла достави меницу као гаранција за отклањање недостатака у
гарантном року:
● бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која је
- издата са клаузулом "без протеста" и "без извештаја" потписана од стране законског заступника
Извођача радова или лица по овлашћењу законског заступника, на начин како прописује Закон о
меници,
- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења и то
документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским
бројем, основ на основу којег се издаје меница и менично овлашћење ЈН број Р-01/18/21 –
Санација емисионих станица и радови на одржавању емисионих станица – Санација НН
мреже на ЕС Орешковица - II фаза и износ из основа.
● менично писмо – овлашћење којим Извођач радова овлашћује Корисника радова да може
наплатити меницу на износ од 5% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално
30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења
Уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора
бити издато на основу Закона о меници.
● овлашћење којим законски заступник Извођача радова овлашћује лица за потписивање менице
и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не
потписује законски заступник Извођача радова.
● фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним
средствима Извођача радова код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања
менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датуми са меничног овлашћења и
датум овере банке на фотокопији депо картона)
● фотокопију ОП обрасца
● доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за
регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод
са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)
Меница може бити наплаћена у случају да Извођач радова не отклони недостатке у гарантном
року.
Уколико се средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не
достави у уговореном року, Корисник радова има право да наплати средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла.
Корисник радова се обавезује да регистриовану меницу за отклањање недостатака у гарантном
року, менично овлашћење и копију депо картона врати Извођачу радова у року од 5 (пет) дана од
дана истека гарантног рока.
СТРУЧНИ НАДЗОР И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
Члан 9.
Корисник радова ће обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог уговора
и на тај начин контролисати квалитет и ток радова овером грађевинског дневника и грађевинске
књиге.
Вршење стручног надзора обухвата све неопходне радње у складу са Законом о планирању и
изградњи, а нарочито контролу извођења радова.
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Извођач радова је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Корисника радова
и Стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је
евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или
пропусте о свом трошку. Извођач радова је дужан да омогући несметано вршење Стручног
надзора. Извођач радова се обавезује да пре почетка радова писано обавести Корисника радова
о именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на градилишту за
време извођења радова.
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 10.
Рок за извођење радова из члана 1. Уговора је ....... (словима:.............................................................)
календарских дана од дана увођења извођача у посао (попуњава понуђач).
Под роком за завршетак радова сматра се период у коме ће се завршити извођење и примопредаја
радова који су обухваћени овим Уговором, а што Стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Уколико Извођач радова западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком
плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писане сагласности Корисника
радова.
Изузетно, уговорени рок из става 1. овог члана се може продужити уколико у току извођења
радова наступе непредвиђене, ванредне околности и то:
- природне непогоде (пожар, поплава, земљотрес);
- мере предвиђене актима надлежних државних органа;
- временски услови који онемогућавају извођење радова;
- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова а нису проузроковале уговорне
стране.
Наступање и трајање околности због којих је Извођач радова био спречен да изведе радове у
уговореном року, уписују се у грађевински дневник и оверава од стране Стручног надзора.
Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из
става 4. овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће
одредбе овог уговора ће се споразумно изменити, закључењем анекса.
Уколико Извођач радова захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже
основаност захтева.
Извођач је дужан да обавести Корисника радова да је запао у доцњу због наступања ванредних
околности.
Корисник радова ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са
Извођачем радова регулисати анексом.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 11.
Уколико Извођач радова не изврши радове у уговореном року, Корисник радова задржава право
да Извођачу радова обрачуна уговорну казну у висини од 2(два) о/оо (промила) дневно за сваки
дан закашњења, али не више од 5% од уговорене вредности, рачунајући од дана истека
уговореног рока до дана када Стручни надзор у грађевинском дневнику констатује да су радови
завршени.
Наплату уговорне казне Корисник радова ће извршити путем умањења рачуна наведеног у
окончаној ситуацији уз сагласност Извођача радова или реализацијом средства финансијског
обезбеђења без претходног пристанка Извођача радова. Уколико Корисник радова због
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закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете,
односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.
ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА РАДОВА
Члан 12.
Корисник радова се обавезује:
- да одреди лице/а које ће вршити Стручни надзор над извођењем уговорених радова;
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 13.
Извођач радова се обавезује:
- обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад, у складу са законом.
- да уговорене радове изведе у свему према конкурсној документацији и својој понуди број
.......................... од ___.___. 2020. године, (попуњава понуђач) Законом о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и другим важећим законским актима
и прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену
врсту радова;
- да пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту и копију
тог решења достави Кориснику радова.
- да уграђује материјале који одговарају техничким стандардима и стандардима квалитета;
- да о свом трошку отклони све штете које причини на постојећим инсталацијама и емисионој
опреми, као и на објектима;
- да спроведе мере безбедности лица, градилишта са припадајућим објектима и опремом и
суседних објеката;
- да обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова који су обучени за извршење
радова који чине предмет уговора.
- да на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу;
- да по завршетку радова уклони своју опрему, материјал, објекте и сав отпадни материјал који
је настао као последица извођења предметних радова;
- да осигура радове, материјал, опрему и раднике од уобичајених ризика за радове по предмету
овог уговора и да достави доказ о томе Кориснику радова;
- да уочене недостатке и грешке на изведеним радовима констатоване у грађевинском дневнику
од стране стручног надзора отклони у примереном року.
- да писаним путем упозори Корисника радова о наступању непредвиђених околности.
Извођач радова је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на раду
приликом извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са важећим Законом о
заштити од пожара, Законом о безбедности и здрављу на раду и Правилником о заштити на раду
при извођењу грађевинских радова и то за све време припреме и извођења радова и одговоран је
за све штете настале по наведеним основама одговорности.
Извођач радова се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду
проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом уговору, а
која директно утичу на безбедност људи , о томе обавестити Корисника радова и по његовом
налогу и на трошак Извођача радова, иста хитно отклонити.
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КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
Члан 14.
Извођач радова је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају квалитету
захтеваном од Корисника радова и који одговарају стандардима Републике Србије.
Извођач радова је дужан да пружи доказе и атесте о квалитету и исправности употребљеног
материјала и опреме изведених радова и да Кориснику радова у омогући контролу.
Извођач радова је обавезан да Кориснику радова на дан примопредаје радова записнички преда
све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са
упутствима за употребу.
Радови морају бити изведени у свему према предмеру радова на санацији објекта и општим
условима.
Ако Извођач радова не изведе радове по техничким прописима и стандардима, као и правилима
струке, Корисник радова има право да захтева промену материјала или употребу материјала и
опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта и
живота људи, Корисник радова има право да захтева да Извођач радова отклони недостатке,
односно да радове поново изведе о свом трошку.
Недостатке које уочи и констатује Стручни надзор, Извођач радова дужан је отклонити у
захтеваном року. Ако Извођач радова у току радова не поступи по основаном захтеву Корисник
радова и не отклони недостатке на изведеним радовима, Корисник радова може да раскине
уговор и да тражи од Извођача радова накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених
радова, као и због раскида уговора.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 15.
Извођач радова гарантује Корисник радова за квалитетно извођење свих уговорених радова, с
тим да гарантни рок износи ......... месеца/и, рачунајући од дана примопредаје објекта на основу
обављене интерне примопредаје радова.
Извођач радова је дужан да за сву уграђену опрему, доставити Кориснику радова гаранције
произвођача опреме.
Извођач радова је дужан да у гарантном року на позив Корисника радова отклони све недостатке
на изграђеном објекту који су настали његовом кривицом, и то у року од 15 (петнаест) дана од
дана пријема позива Корисника радова и о свом трошку.
Ако Извођач радова у року из претходног става не приступи отклањању или не отклони
недостатке на објекту, Корисник радова има право да за отклањање недостатака ангажује другог
извођача, а на терет Извођача радова.
Извођач радова не одговара Кориснику радова за недостатке који настану услед неуобичајеног
коришћења изграђеног објекта, односно за штету која настане услед коришћења објекта од стране
корисника супротно уобичајеном начину коришћења или супротно намени објекта.
ПРИМОПРЕДАЈА ОБЈЕКТА И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 16.
Примопредаја и коначни обрачун изведених радова извршиће се у року од 15 (петнаест) дана од
дана пријема обавештења, потврђеног од стручног надзора да су радови завршени.
Члан 17.
О примопредаји објекта односно изведених радова води се записник.
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Примопредају објекта врши комисија састављена од председника и најмање два члана, од којих
по једног члана именује сваки сауговарач.
Председника комисије сагласно утврђују уговорне стране.
Раду комисије за примопредају обавезно присуствују лица којима је био поверен стручни надзор
над извођењем радова и руковођење радовима.
Наведена лица дају комисији потребна обавештења и учествују у њеном раду без права
одлучивања.
У записнику из става 1. овог члана констатује се да ли је Извођач радова извршио уговорне
обавезе у складу са одредбама уговора.
Записник потписују председник и чланови комисије и он представља акт који не подлеже
накнадном оспоравању уговорних страна.
СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 18.
До примопредаје објекта и изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова,
материјала и опреме сноси Извођач радова.
После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења
сноси Корисник радова.
МЕРЕ СИГУРНОСТИ
Члан 19.
Извођач радова је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи мере
заштите на раду. Извођач радова је обавезан да са заштитом на раду упозна ангажовано људство
и обезбеди прописану опрему за заштиту на раду.
Извођач радова се обавезује да предвиди обавезно присуство-дежурство лица са одговарајућим
сертификатом за ПП заштиту за сво време док се изводе радови који угрожавају ПП безбедност
објекта све трошкове примене мера ПП заштите сноси Извођач радова.
Извођач радова је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења
сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних
објеката и околине.
Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач радова који те мере предузима.
Извођач радова се обавезује да податке које је добио од Корисника радова или је до њих дошао
током рада, чува као пословну, државну или службену тајну у току важења и након престанка
важења Уговора, у складу са прописима Републике Србије.
РАСКИД УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ
Члан 20.
Уговор се може раскинути у случају више силе једностраном изјавом воље уговорних страна, ако
се случај више силе на који се једна од страна позива уредно пријави другој страни и на
одговарајући начин јавним исправама докаже у року од осам дана од дана када се случај одиграо,
све то ако стање или последице изазване вишом силом буду трајале више од 3 (три) месеца од
дана настанка.
Као случај више силе сматрају се догађаји који су се јавили после закључења Уговора и који
неизоставно испуњавају два услова:
а) да спречавају извршење Уговора;
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б) да спречена страна није могла да својом вољом утиче на тај догађај, односно да појаву овог
догађаја није изазвала нити га је могла разумно предвидети.
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ
Члан 21.
Ако је случај више силе из члана - уговора трајао краће од 3 (три) месеца од дана настанка,
Извођач радова има право на продужење уговореног рока за извођење радова за онолико времена
колико је трајао случај више силе.
ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ
Члан 22.
Настанак, трајање и престанак случаја више силе из члана 20. Уговора уписује се у грађевински
дневник.
Извођач радова је дужан да писаним путем обавести Корисника радова о намери да продужи рок
за извођење радова због настанка случаја више силе.
Извођач радова нема право на продужење уговореног рока за извођење радова због случаја више
силе који је настао пошто је Извођач радова већ пао у доцњу са извођењем радова.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да до раскида овог уговора може доћи ако било која од њих не буде
извршавала своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
За случај да Извођач радова не испуни своје обавезе и не приступи извршењу Уговора ни у
накнадно одређеном року од стране Корисника радова, Корисник радова може да:
а) раскине Уговор и захтева враћање уплаћених новчаних средстава по привременим ситуацијама
и доказима о уплати;
б) по извршеном прегледу стања радова од стране стручног лица и констатовању степена
изведених радова и уложених средстава, ангажује треће лице као извођача које ће извршити
радове у уговореним оквирима, с тим што је Извођач радова дужан да сноси све трошкове који
из тога проистекну.
Независно од тога за коју ће се опцију из става 2. овог члана Корисник радова определити,
Извођач радова је дужан да Кориснику радова у сваком случају накнади и штету која је настала
услед доцње Извођач радова.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 24.
Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше уз обострану сагласност и у
писменој форми.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
Члан 25.
Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника уговорних
страна, а ступа на снагу када Извођач радова испуни одложив услов и достави у уговореном року
средства финансијског обезбеђења.
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 26.
Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог
Уговора, реше споразумно.
У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе
ће одлучити стварно и месно надлежни суд према територији седишта Корисника радова.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у
супротности са одредбама овог Уговора), као и други прописи који регулишу ову област.
Саставни део овог Уговора чини:
- Понуда Извођача број ........................... од ___.___.2020. године (попуњава понуђач), која је код
Корисника радова заведена под број ............................ од ___.___.2020. године (попуњава
Корисник радова). Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих је 3
(три) за Корисника радова и 3 (три) за Извођача радова.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

КОРИСНИК РАДОВА

ЈП "Емисиона техника и везе"
в.д. директора Бранко Гогић
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК ЈН бр. Р-01/18/21 – ДРУГА ФАЗА
У складу са чланом 88. став 1. Закона о ЈН
ПОНУЂАЧ:
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
Ред.
број

Врста трошкa

Доказ

Износ трошка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПАН износ трошкова припремања понуде:
Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН). У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани
трошкови израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца
и трошкови прибављања средстава обезбеђења.У случају да понуђач наводи трошкове припремања
понуде, потребно је да наведе врсту трошкова, цену и доказ. Наведени трошкови надокнађују се само
у случају прописаном у члану 88. став 3. (обустава поступка из разлога на страни наручиоца).
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача:
м.п.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ЈАВНА НАБАВКА број Р-01/18/21

Понуђач, ___________________________________________________________________, даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и
68/15), у вези са позивом за подношење понуда за набавку набавку радова – Санација емисионих
станица и радови на одржавању емисионих станица – Санација НН мреже на ЕС
Орешковица - II фаза, објављеним на Порталу јавних набавки 10.08.2020. године, изјављујемо
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да наступамо независно, односно
да је понуда поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересовним лицима.

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача:
м.п.

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