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ЈП ЕПС – ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево
„Електродистрибуција Ужице“
Број: 35-613/13
Датум:08.10.2013.
1. ПОЗИВ ДА СЕ ДАЈУ ПОНУДЕ
На основу чланова 34. и 124. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број 124/2012) ПД „Електросрбија“ д.о.о Краљево, Електродистрибуција Ужице (у
даљем тексту: Наручилац) упућује позив за подношење пријава ради признавања
квалификације у I фази квалификационог поступка, за јавну набавку грађевинских
радова на изградњи и одржавању електроенергетских објеката на конзумном
подручју ЕД Ужица са погонима (Ариље, Пожега, Косјерић, Чајетина, Нова Варош,
Прибој, Пријепоље и Бајина Башта), бр. КП1/13 у складу са конкурсном
документацијом.
Квалификација се признаје за период од четири године, рачунајући од дана
састављања листе кандидата, а најраније од 20.11.2013. године.
Врста наручиоца: Државно јавно предузеће
Интернет страница: www.elektrosrbija.rs
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Пријава мора у целини бити сачињена у складу са конкурсном документацијом
и јавним позивом наручиоца. Пријаве морају бити достављене лично или
препорученом пошиљком у затвореном коверту на адресу наручиоца: ПД
„Електросрбија“ д.о.о. Краљево, Електродистрибуција Ужице, ул. Момчила
Тешића 13, 31000 Ужице, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ КП1/13“ На полеђини коверта мора бити пун назив, адреса и телефон
ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ, као и име лица за контакт именованог од стране
подносиоца пријаве.
Рок за достављање пријава је 30 дана од дана оглашавања на Порталу јавних
набавки, односно до 08.11.2013.Уколико последњи дан за подношење пријава пада у
нерадни дан, сматраће се благовременом пријава примљена код наручиоца првог
наредног радног дана до 10 часова.
Неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве које нису у складу са
конкурсном документацијом сматраће се неприхватљивим. Пријаве са варијантама
нису дозвољене.
Благовременим ће се сматрати само пријаве које су до наведеног рока
приспеле наручиоцу, без обзира на који су начин послате. Све неблаговремене
пријаве ће неотворене бити враћене понуђачима са назнаком да су поднете
неблаговремено.
ОТВАРАЊЕ ПРИЈАВЕ
Пријаве ће бити отворене јавно последњег дана истека рока за достављање
пријава 08.11.2013. у 11,00 часова, на адреси наручиоца. Уколико је последњи дан
рока нерадни, пријаве ће бити отворене првог наредног радног дана у 11,00 часова.
Представник кандидата, који ће присуствовати јавном отварању мора предати
комисији за јавне набавке писмено овлашћење подносиоца пријаве за учешће у
поступку отварања пријава.
Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број
личне карте, потпис и печат овлашћеног лица (и у случају када је овлашћени
представник власник фирме). Без оваквог овлашћења, представник има право само
на присуство, без права стављања примедби на ток отварања и потписа записника.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ
Наручилац ће на основу испуњености услова из члана 75. Закона и из
конкурсне документације, донети одлуку о признавању квалификације у року од 25
дана од отварања пријава коју ће доставити свим подносиоцима пријава у року од
три дана од дана доношења.
Контакт особе: Ристовић Ђорђе, тел. 064/83-67-484 и
Сретен Ћосовић, тел. 064/83-67-595.

ДИРЕКТОР ОГРАНКА ДРУШТВА

Владимир Доганџић, дипл.инж.ел.

4 од 27

2.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
2. ЈП ЕПС ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, огранак „Електродистрибуција
Ужице“ улица Момчила Тешића 13, 31000 Ужице, ПИБ:101957610,
МБ:07152566, интернет страница: www.elektrosrbija.rs
- На основу чланова 32. и 124. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/2012)
и на основу Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС ) ПД
„Електросрбија“ д.о.о Краљево, Електродистрибуција Ужице (у даљем
тексту: Наручилац) спроводи прву фазу квалификационог поступка јавне
набавке.
3. Предмет јавне набавке:
- Предмет јавне набавке је подношење пријава ради признавања
квалификације у I фази квалификационог поступка, за јавну набавку
грађевинских радова на изградњи и одржавању електроенергетских
објеката;
4. Сврха спровођења поступка:
- Поступак јавне набавке се спроводи ради формирања листе
квалификованих кандидата за јавну набавку грађевинских радова на
изградњи и одржавању електроенергетских објеката
5. Контакт особе: Ђорђе Ристовић, тел. 064/83-67-484 и Сретен Ћосовић 064/
8-367-595.
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3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке:
- Предмет јавне набавке је подношење пријава ради признавања
квалификације у I фази квалификационог поступка, за јавну набавку
грађевинских радова на изградњи и одржавању електроенергетских
објеката;

2. Остали услови везани за предмет набавке:
- Квалификација се признаје за период од четири године, рачунајући од дана
састављања листе кандидата, а најраније од 20.11.02013. године;
- Наручилац ће на сваких шест месеци ажурирати листу квалификованих
кандидата сваком подносиоцу пријаве који испуњава све прописане услове
и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације.
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4.1. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1. Понуђач
2. Адреса:
3. Шифра и назив претежне делатности:
4. Матични број:
5. ПИБ:
6. Да ли је подносилац пријаве регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар?
- ДА
- НЕ
Заокружити одговор.
7. Да ли је подносилац пријаве и његов законски заступник осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да ли је осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре?
- ДА
- НЕ
Заокружити одговор.
8. Да ли је подносиоцу пријаве изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања односно слања позива за подношење пријава?
- ДА
- НЕ
Заокружити одговор.
9. Да ли је подносилац пријаве измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији?
- ДА
- НЕ
Заокружити одговор.
10. Да ли је подносилац пријаве поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине?
- ДА
- НЕ
Заокружити одговор.
11. Интернет странице као докази о оцени испуњености обавезних услова из члана 75.ЗЈН.

(навести у случају да се на тај начин доказују обавезни услови из члана 75 ЗЈН.)
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12. Опис техничке опремљености подносиоца пријаве:
-

13. Број запослених радника на неодређено време:
Уписати број радника.

Место и датум,

Подносилац пријаве,
М.П.
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4.2. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
1. У тачки 1. уписати пун назив понуђача.
2. У тачки 2. уписати назив места, поштански број и адресу.
3. У тачки 3. уписати шифру и назив претежне делатности из регистра надлежног
органа.
4. У тачки 4. уписати матични број подносиоца пријаве.
5. У тачки 5. уписати порески идентификациони број подносиоца пријаве.
6. У тачки 6. заокружити одговор и као доказ приложити извод из регистра Агенције
за привредне регистре. Овај доказ се може доставити и у неовереној фотокопији, уз
обавезу да се достави оригинал или оверена фотокопија, уколико се буде
квалификовао, у року који одреди наручилац.
7. У тачки 7. заокружити одговор и као доказ приложити извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, на није осуђиван за неко
од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Ако пријаву подноси предузетник, овај доказ доставља само за њега, као
физичко лице, доставља се уверење надлежне полицијске управе МУП-а Србије.
8. У тачки 8. заокружити одговор и као доказ доставити потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања, односно слања позива за доставу пријава.
Ако пријаву подноси предузетник, довољна је потврда прекршајног суда или
Агенције за привредне регистре.
9.У тачки 9. заокружити одговор и као доказ приложити уверење Министарства
финансија - Пореске управе и уверење Секретаријата за финансије града или
општине, да је подносилац пријаве измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије.
10. У тачки 10. заокружити одговор.
12. У тачки 12. навести називе и технички опис опреме и уређаја којима располаже
подносилац пријаве или власник подносиоца пријаве, ако је у питању занатска
радња. Уколико нема довољно простора да се унесе сва опрема и техничка
средства, може се доставити преглед опреме и техничких средстава, као прилог уз
образац за признавање квалификације. Као доказ за возила и радне машине,
које подлежу обавези регистрације, треба доставити фотокопије саобраћајних
дозвола. За подносиоца пријаве који подноси пријаву довољно је да поседују
камион за превоз радника и опреме на терен и опрему или теренско возило,
једно теретно возило са уграђеном дизалицом носивости 3 тоне, један
компресор, једну машину за сечење асфалта, један електрични агрегат од 2 KW,
комплет саобраћајних знакова, мешалицу за бетон и ручни алат који се користи
при извођењу радова који су предмет ове јавне набавке. Као доказ да поседује
наведени алат и опрему, понуђач мора доставити пописну листу основних средстава
на дан 31.12.2012. године у којој ће бити маркирана тражена опрема и алат, или
уговор о закупу тражене опреме и алата.
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13. У тачки 13. уписати број запослених радника, најмање 4 (четири) радника
обучених за послове предметне јавне набавке, од којих је један обучен и као
руководилац радова . Као доказ доставити списак запослених, оверен и
потписан од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве и обрасце, којим се
доказује пријава радника на осигурање, М3 или слично.Наведени обрасци могу
бити и неоверене фотокопије. Списак запослених треба доставити на обрасцу
који вам је достављен у конкурсној документацији.
Да би доказао да располаже довољним кадровским капацитетима, подносилац
понуде мора имати најмање 4 запослена радника.
Поред тога, подносилац пријаве треба да достави попуњене, потписане и
печатом оверене следеће обрасце:
- Изјаву подносиоца пријаве да су запослени упућени на претходни и периодични
лекарски преглед у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду;
- Изјаву подносиоца пријаве да су запосленим дата на коришћење средства и
опрема за личну заштиту на раду;
- Изјаву подносиоца пријаве да су запослени оспособљени за безбедан и здрав
рад;
- Решење о именовању oдговорног руководиоца радова, и
- Споразум о координацији мера за безбедан и здрав рад када се при раду дели
радни простор.
Све наведене изјаве, спискови, решења и споразуми, треба да буду достављени
на обрасцима који су саставни део конкурсне документације.
Докази из тачке 7. и 9. не могу бити старији од 2 месеца пре отварања пријава.
Доказ из тачке 8. мора бити издат након објављивања позива за подношење пријава.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПРИЈАВУ
Овим упутством се прописује садржај пријаве за квалификацију у I фази
квалификационог поступка, за јавну набавку грађевинских радова на изградњи и
одржавању електроенергетских објеката број КП1/13 на конзумном подручју
Огранка«Електродистрибуција Ужице».
Понуђач мора испуњавати све Законом о јавним набавкама одређене услове
за учешће у поступку јавне набавке, а пријаву у целини припрема и доставља у
складу са конкурсном документацијом.
Пријава се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце
дате у конкурсној документацији, читко – штампаним словима. Свака исправка текста
мора бити парафирана и оверена печатом, у противном ће пријава бити
неприхватљива.
Сви трошкови везани за припрему пријаве и учешће у поступку јавне набавке
падају на терет подносиоца пријаве, осим у случају када наручилац обустави
поступак из разлога престанка потребе за спровођење јавне набавке. У наведеном
случају подносиоци пријаве који су откупили конкурсну документацију, а који су
имали одређене (доказиве) трошкове могу тражити повраћај трошкова.
Квалификација се признаје за период од 4 године, рачунајући од датума
састављања листе кандидата, односно најраније од 20.11.2013.
5.2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПРИЈАВЕ
Понуђач подноси пријаву која мора да садржи следеће:
попуњен, потписан и печатом оверен образац ''Подаци о понуђачу''
попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености
услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.
Доказе о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама
(наведене у упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75). Ови
документи могу бити оригинали, оверене фотокопије или фотокопије (уз обавезу
подносиоца пријаве чија понуда буде прихватљива, да достави оригинале или
оверене фотокопије на увид у року од 5 дана од пријема захтева за достављање
истих). Уколико подносиоц пријаве све доказе из члана 75. ЗЈН. има јавно доступне
на одређеним интернет страницама надлежних органа, потребно је да наведе које су
то интернет странице у обрасцу за оцену испуњености услова из члана 75. ЗЈН.
(образац 4.1.)
попуњену, потписану и печатом оверену „Изјаву подносиоца пријаве
да прихвата услове из позива и конкурсне документације“
попуњену, потписану и печатом оверену „Изјаву подносиоца пријаве
о тачности датих података“
попуњен, потписан и печатом оверен „образац пријаве“
попуњен, потписан и печатом оверен „образац списка запослених
радника“
попуњен, потписан и печатом оверен „образац решења о одређивању
одговорног руководиоца радова“.
Попуњен, потписан и печатом оверен образац „образац изјаве да су
запослени упућени на лекарски преглед“
Попуњен, потписан и печатом оверен „образац изјаве да су
запослени оспособљени за безбедан и здрав рад“
Попуњен, потписан и печатом оверен „образац изјаве да је
запосленим дата на коришћење средства и опрема за личну заштиту“
Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац споразума о
координацији мера за безбедан и здрав рад“
Попуњену, потписану и печатом оверену „изјаву подносиоца пријаве
о независној пријави“
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попуњену, потписану и печатом оверену „Изјаву подносиоца пријаве
примени Система заштите животне средине „

о

5.3. ЈЕЗИК
Пријава и остала документација која се односи на понуду морају бити састављени
на српском језику.
5.4. ПРИЈАВА СА ВАРИЈАНТАМА
Пријава са варијантама није дозвољена.

5.5. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПРИЈАВЕ
Додатне информације и објашњења у вези са припремањем пријаве,
заинтересовано лице може тражити у складу са чланом 20. ЗЈН (писани облик,
електронском поштом и телефаксом), најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење пријава. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, доставити одговор у писаном облику поштом, телефаксом или путем
електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Заинтересовано лице ће свој захтев доставити следећу адресу наручиоца ПД
„Електросрбија“ д.о.о. Краљево, огранак Електродистрибуција Ужице, улица
Момчила Тешића 13, 311000 Ужице са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку број
КП1/13“.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није
дозвољено.
5.6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА
Наручилац задржава право да може захтевати додатне информације у вези
понуђених радова, да изврши контролу пословних капацитета и сл....
5.7. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци, које кандидат оправдано означи као поверљиве, биће коришћени само за
намене јавног позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду
укључена у поступак јавне набавке.
5.8. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПРИЈАВЕ
Пријава ће бити одбијена ако је неблаговремена,уколико садржи битне недостатке
из члана 106. ЗЈН-а, ако је неодговарајућа и ако ограничава и условљава права
наручиоца.
5.9. РОК ВАЖЕЊА ПРИЈАВЕ
Пријава мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања пријава.
У случају да подносилац пријаве наведе краћи рок важења понуде, пријава се одбија
као неприхватљива и као таква се неће разматрати. У случају истека важења
пријаве, наручилац ће у писаном облику затражити од подносиоца пријаве
продужење рока важења пријаве, и у том случају подносилац пријаве не може
мењати пријаву.
12 од 27
.

5.10. РОК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
Наручилац ће донети одлуку о признавању квалификације у року од 25 дана од
отварања пријава коју ће доставити свим подносиоцима пријава у року од три дана
од дана доношења.
5.11. ПРИЈАВА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, ЧЛАН 80. ЗЈН.
Кандидат је дужан да у пријави наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу, и да наведе проценат укупне вредности који ће
поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршавати преко подизвођача. Обавезно је навођење који је подизвођач у
питању. Подносилац приајве је дужан да за подизвођаче достави доказе о
испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1.до 4., а доказ наведен ставом 5.
доказује преко преко подизвођача коме је поверено извршење тог дела набавке.
Подносилац пријаве у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
5.12.ЗАЈЕДНИЧКА ПРИЈАВА, ЧЛАН 81. ЗЈН.
Уколико пријаву подноси група понуђача, у обрасцу пријаве унети назив
конзорцијума из споразума о заједничком извршењу набавке. Споразум је саставни
део заједничке пријаве којим се подносиоци пријаве из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Споразум мора садржати све
податке у складу са чланом 81. ЗЈН. Сваки подносилац пријаве из групе мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1. до 4., а додатне услове
испуњавају заједно.
За сваког учесника у заједничкој пријави попунити, печатом оверити и
потписати
образац
„Подаци о подносиоцу пријаве“, као и образац за оцену
испуњености услова из члана 75 .ЗЈН, док остале обрасце из конкурсне
документације оверавају и потписују сви учесници у заједничкој пријави на истом
обрасцу.
Подносиоци пријаве из групе одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Подносилац пријаве који је самостално поднео пријаву не може истовремено да
учествује у заједничкој пријави.
5.13. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити пријаву уколико поседује доказ да је подносилац пријаве
у претходне три године у поступку јавне набавке:
- поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама,
- учинио повреду конкуренције,
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди
обавезао.
Такође, уколико наручилац дође до ових података у току трајања листе
квалификованих кандидата, тај кандидат ће бити искључен са листе .
Наручилац ће одбити пријаву уколико поседује доказ да подносилац пријаве
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
који су се односили на исти предмет за период од претходне три године уколико
поседује:
- правоснажну судску пресуду,
- исправу о реализованом средству обезбеђења испуњавања уговорних обавеза,
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- исправа о наплаћеној уговорној казни,
- рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року,
- извештај надзорног органа о изведеним радовима које нису у складу са пројектом,
односно уговором,
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима
предвиђеним законом којом се уређује облигациони однос,
- записник комисије формиране од стране наручиоца којим је констатовано да
радови нису изведени у складу са понудом и уговором.
Такође, уколико наручилац дође до ових података у току трајања листе
квалификованих кандидата, тај кандидат ће бити искључен са листе.
Наручилац ће одбити пријаву уколико се подносилац пријаве који је поднео
пријаву налази на списку негативних референци које води Управе за јавне набавке,
уколико је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу. Уколико се у току трајања листе квалификованих кандидата
кандидат буде нашао на списку негативних референци које води Управе за јавне
набавке, тај кандидат ће бити искључен са листе.
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету набавке за који је
понуђач добио негативну референцу, понуђач мора доставити меницу за озбиљност
понуде у износу од 15% вредности понуде.
5.14. ЗАШТИТА ПРАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВА
У случају да подносилац пријава сматра да су му у поступку јавне набавке
повређена права може уложити захтев за заштиту права, односно поступити у
складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права (члан 148-159.
Закона о јавним набавкама).
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу од 80.000,00 динара ( број текућег рачуна: 840 – 742221843 – 57,
шифра плаћања : 153, позив на број: 97 50 – 016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет
Републике Србије ).
5.15. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
У случају да понуђач жели да измени, допуни или опозове своју пријаву,
претходно поднету у року за достављање пријава, обавезан је да пошаље захтев за
измену, допуну или опозив своје пријаве. На основу писмене потврде од стране
наручиоца, подносилац пријава може извршити тражену измену.
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Образац 6.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ
Назив подносиоца пријаве
Адреса подносиоца пријаве
Одговорна особа
(потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Број рачуна
Порески број подносиоца пријаве
(ПИБ)
Матични број
а) ДА,

Порески обвезник ПДВ:

б) НЕ

Шифра делатности:

Место и датум:

М.П.:
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Понуђач:

Образац 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ПРИХВАТА УСЛОВЕ
ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА
И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујемо да подношењем пријаве у потпуности прихватамо услове из јавног
позива у I фази квалификационог поступка бр. К1/13 објављеном на Порталу јавних
набавки,

дана

08.10.2013.године ,

за

подношење

пријава

ради

признавања

квалификације у I фази квалификационог поступка, за јавну набавку грађевинских
радова на изградњи и одржавању електроенергетских објеката - и све услове наведене
у конкурсној документацији под којима подносимо своју пријаву. Сагласни смо да ти
услови у целини представљају саставни део будућих уговора који не могу бити
контрадикторни овим условима.

Место и датум:

М.П.
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Подносилац пријаве

Образац 8

ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВА
О ТАЧНОСТИ ДАТИХ ПОДАТАКА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да су тачни
сви подаци наведени у пријави за подношење пријава ради признавања
квалификације у I фази квалификационог поступка, за јавну набавку грађевинских
радова на изградњи и одржавању електроенергетских објеката, број КП1/13, на
основу јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки, дана 08.10.2013.године .

(место и датум)
Подносилац пријаве
Печат и потпис
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Образац 9.
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
ПО ПОЗИВУ БР.
КП1/13
за подношење пријава ради признавања квалификације у I фази
квалификационог поступка, за јавну набавку грађевинских радова на изградњи и
одржавању електроенергетских објеката

Назив подносиоца пријаве
Адреса подносиоца пријаве
Телефони подносиоца пријаве
ПИБ
Број пријаве
Рок важења пријаве је

дана од датума отварања пријава.

У складу са вашим позивом објављеним на Порталу јавних набавки
дана 08.10. 2013.године, достављамо Вам пријаву за подношење
пријава ради признавања квалификације у I фази квалификационог
поступка, за јавну набавку грађевинских радова на изградњи и
одржавању електроенергетских објеката.

Датум:

М.П.
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ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ:

Образац 10.
(назив фирме)

8. СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАНИ НА
ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА У
«ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈИ УЖИЦЕ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
М.П.
(потпис)
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БРОЈ:
ДАТУМ:

Образац 11.

У складу са чланом 192 став 1 Закона о раду
доноси следеће:
(назив послодавца)
Р Е Ш Е Њ Е
ИМЕНУЈЕ СЕ

за руководиоца радова
име и презиме

са следећим извршиоцима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

М.П.
назив послодавца, потпис и печат

20 од 27

Образац 12.
(назив фирме)

И З Ј А В А

Да су запослени који се ангажују на извођењу грађевинских радова на
изградњи и одржавању електроенергетских објеката упућени на претходни и
периодични лекарски преглед у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду
(Сл.гласник РС бр. 101 од 21.11.2005.) члан 15. став 8, члан 16. и члан 43., за шта
поседујемо евиденцију на прописаним обрасцима.

М.П.
(потпис)
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Образац 13.
(назив фирме)

И З Ј А В А

Да су запослени који се ангажују на извођењу грађевинских радова на
изградњи и одржавању електроенергетских објеката оспособљени за безбедан и
здрав рад у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС
бр. 101 од 21.11.2005.) члан 15. став 4, члан 27. и члан 28. за шта поседујемо
евиденцију на прописаним обрасцима.

М.П.
(потпис)
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Образац 14.
(назив фирме)

И З Ј А В А

Да су запосленим који се ангажују на извођењу грађевинских радова на
изградњи и одржавању електроенергетских објеката, дата на коришћење средства и
опрема за личну заштиту на раду у складу Законом о безбедности и здрављу на
раду (Сл.гласник РС бр. 101 од 21.11.2005.) члан 15. став 5 и 6, члан 17., и члан 23. и
члан 24., за шта поседујемо евиденцију на прописаним обрасцима.

М.П.
(потпис)
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Образац 15.
На основу чл. 19. Закона о безбедности и здрављу на раду («Сл.гласник РС» бр.
101/05) и чл.53. Правилника о општим мерама заштите на раду од опасног дејства
ел.струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима
(Сл.гласник СРС 21/89) послодавци:
1.ПД «Електросрбија» Д.О.О. Краљево – «Електродистрибуција Ужице»
2.
Закључују следећи:
С П О Р А З У М
О координацији мера за безбедан и здрав рад када се при
раду дели радни простор
Чл. 1.
Предмет споразума је координација мера за безбедан и здрав рад на пословимаграђевински радови на одржавању и изградњи електроенергетских објеката будући
да екипе послодаваца деле радни простор.
Чл.2
Послодавци су дужни да обавештавају један другог и своје запослене и
представнике запослених о опасностима, ризицима, мерама за безбедан и здрав рад
и другим заштитним мерама.
Чл. 3.
Послодавци ће одредити стручна лица која ће заједнички направити Програм рада.
Чл. 4.
Послодавци су се споразумели да се
(не
попуњавати) именује као овлашћено лице-координатор заједничких мера за
безбедан и здрав рад.
Чл. 5.
За координатора може бити одређено лице које има најмање стручну спрему
руководилаца радова екипа које изводе радове.
Чл. 6.
Задатак координатора је да :
1. учествује у изради Програма рада;
2. да прави План заједничких мера за безбедан и здрав рад;
3. да се детаљно упозна са документацијом;
4. поднесе Захтев за рад;
5. прими одобрење захтева за рад;
6. отвори са диспечером Дозволу за рад-потврду да су спроведене основне мере
за безбедан рад за објекте из његове надлежности;
7. спроведе заједничке мере за безбедан и здрав рад у складу са Програмом
рада, Планом заједничких мера за безбедан и здрав рад. и документима
члана 8 овог Споразума;
8. отвори Дозволу за рад са руководиоцима радова;
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9. прими по завршетку рада Обавештење о завршетку рада од руководилаца
радова;
10. да Обавештење о завршетку рада диспечеру;
11. забрани рад када утврди да се не спроводе (или су нарушене) заједничке
мере за безбедан и здрав рад;
12. о забрани рада обавести диспечера и послодавца екипе чији рад забрањује.
Чл. 7.
Руководилац радова поједине екипе је дужан да :
1. учествује у изради Програма рада;
2. учествује у изради Плана заједничких мера за безбедан и здрав рад;
3. се детаљно упозна са документацијом;
4. поуздано идентификује објекат на којем ради;
5. отвори Дозволу за рад са Координатором ;
6. провери спроведене основне мере за безбедан и здрав рад,
7. утврди границе делова под напоном и друге опасности;
8. спроведе допунске мере за безбедан и здрав рад;
9. упозна извршиоце са спроведеним заштитним мерама;
10. упозори на примену личних заштитних средстава и заштитне опреме;
11. изврши задатак из Налога за рад;
12. забрани рад извршиоцу из екипе којом руководи у случају да се не придржава
мера за безбедан и здрав рад или не користи лична заштитна средства и
заштитну опрему;
13. уклони људе, средства, алат и материјал са места рада по завршетку рада;
14. да Координатору Обавештење по завршетку рада;
15. одбије Налог за рад од послодавца или Дозволу за рад од Координатора ако
нису спроведене основне мере за безбедан и здрав рад или ако постоји било
какав разлог због којег су угрожени животи и здравље људи, материјална
средства и животна околина.
Чл. 8.
Радови на предметном објекту се изводе у складу са:
1. Законом о планирању и изградњи објеката(Сл.гласник РС 72/09);
2. Законом обезбедности и здрављу на раду Сл.гласник РС 101/05);
3. Правилником о општим мерама заштите на раду од опасног дејства
електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на
радилиштима (Сл.гласник СРС 21/89);
4. Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова
(Сл.гласник РС 53/97);
5. Правилником о безбедности и здрављу на раду ПД «Електросрбија» Краљево
(септембар 2007. Краљево);
6. Упутством за безбедан рад на електроенергетским објектима (октобар 2006.
Краљево);
7. Упутством о диспечерском управљању у ПД «Електросрбија» Краљево
(фебруар 2001 Краљево);
8. Упутством за извођење радова на електроенергетским објектима 110 и 35 кV у
ЈП «Електросрбија» Краљево (фебруар 2001. у Краљево);
9. Правилник о одржавању дистрибутивног електроенергетског система у ПД
„Електросрбија“ Краљево – мај 2009.године.
За 1. послодавца

За 2. послодавца

(потпис)

(потпис)
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Образац 16.

ИЗЈАВА ИЗВОЂАЧА
о примени Система заштите животне средине
Овом изјавом извођач :
(Назив фирме)

из:

бр.

,улица

потврђује да је,
пре потписивања и овере ове Изјаве, упознат са Системом управљања
заштитом животне средине (ЕМС) код Наручиоца који обухвата:
(Седиште)

-

Политику и циљеве заштите животне средине,

-

Приручник о управљању заштитом животне средине,

-

Процедуре, упутства и радне инструкције,

-

Записе који потврђују примену система ЕМС у пракси.

Извођач је сагласан да се приликом извођења радова на локацијама и у
објектима Наручиоца придржава законских и осталих захтева који се односе на
аспекте животне средине и процедура, упутстава и радних инструкција ЕМС-а
које се односе на:
-

Управљање опасним материјама;

-

Управљање отпадом;

-

Контролом операција и

-

Спремности за реаговање у случају опасности и инцидената.

Изјава дата у

, дана

Одговорно лице извођача

.
За извођача

М.П.
Директор
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Образац 17.

ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПРИЈАВИ

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да сам пријаву за
извођење грађевинских радова на одржавању и изградњи електроенергетских
објеката на конзумном подручју Огранка «Електродистрибуције Ужице»
број К1/13, на основу јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки,
дана 08.10.2013.године , поднео независно, без договора са другим подносиоцима
пријава
или заинтересованим лицима.

(место и датум)

Подносилац пријаве
М.П.
Печат и потпис
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