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НАРУЧИЛАЦ 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД 

 
 

 
 
 
 

ПРВА ИЗМЕНА 
 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  
 

Извођење електромонтажних и грађевинских радова и набавка материјала 
на изградњи и реконструкцији ЕЕО 1kV, 10 (20) kV, прикључака и мерних 

места – Ниш 
 

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА 13-16 
 

 
 

(број 13-16 од 27.04.2016. године) 
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На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила: 
 
 

П Р В У  И З М Е Н У  
К О Н К У Р С Н Е   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е  

за јавну набавку 13-16 
 
 

1. 
Наручилац у Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, врши 
измену Конкурсне документације у тачкама, а које гласе: 
 
„5.8.7. Рок важења понуде (опција понуде) 

Рок важења понуде не може бити краћи од 300 од дана отварања понуда. 
 

5.9  Средства финансијског обезбеђења 

Понуђач  је обавезан да достави следећа средства финансијског 
обезбеђења: 

5.9.1 Као саставни део  понуде понуђач доставља: 

5.9.1.1  Банкарску гаранцију за  озбиљност понуде  
 

Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави оригинал 
банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5% укупне вредности 
понуде, без ПДВ-а. 

 
Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права 
на приговор) и наплатива на први писани позив, са роком важења најмање 
300 дана од дана отварања понуда. Наручилац има право да  наплати  
гаранцију за озбиљност понуде у случају да:  

-понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове 
или измени своју понуду или 

-понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не 
потпише или одбије да потпише исти или  

-у случају да понуђач не достави захтевано средство финансијског 
обезбеђења предвиђено оквирним споразумом. 

 
У случају спора по овој гаранцији када је пословно седиште банке гаранта у 
Републици Србији утврђује се надлежност суда у Београду. 
 
Уколико је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије утврђује 
се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену 
Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. 
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Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг) и у том случају, понуђач је обавезан да достави 
контрагаранцију домаће банке.  
 
Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен 
оквирни споразум одмах по закључењу оквирног споразума са понуђачем 
чија је понуда изабрана као најповољнија.  
 
Банкарска гаранција ће бити враћена Понуђачу са којим је закључен оквирни 
споразум у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу средстава 
финансијског обезбеђења која су захтевана закљученим оквирним 
споразумом. 

 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде доставља се као саставни део 
понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Тело 
за централизоване јавне набавке, Улица царице Милице бр. 2 Београд.“  
 
Тако да исте сада гласе: 
 

„5.8.7. Рок важења понуде (опција понуде) 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 од дана отварања понуда. 
 

5.9  Средства финансијског обезбеђења 

Понуђач  је обавезан да достави следећа средства финансијског 
обезбеђења: 

5.9.1 Као саставни део  понуде понуђач доставља: 

5.9.1.1  Банкарску гаранцију за  озбиљност понуде  
 

Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави оригинал 
банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5% укупне вредности 
понуде, без ПДВ-а. 

 
Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права 
на приговор) и наплатива на први писани позив, са роком важења најмање 90 
дана од дана отварања понуда. Наручилац има право да  наплати  гаранцију 
за озбиљност понуде у случају да:  

-понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове 
или измени своју понуду или 

-понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не 
потпише или одбије да потпише исти или  

-у случају да понуђач не достави захтевано средство финансијског 
обезбеђења предвиђено оквирним споразумом. 

 
У случају спора по овој гаранцији када је пословно седиште банке гаранта у 
Републици Србији утврђује се надлежност суда у Београду. 
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Уколико је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије утврђује 
се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену 
Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. 
 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг) и у том случају, понуђач је обавезан да достави 
контрагаранцију домаће банке.  
 
Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен 
оквирни споразум одмах по закључењу оквирног споразума са понуђачем 
чија је понуда изабрана као најповољнија.  
 
Банкарска гаранција ће бити враћена Понуђачу са којим је закључен оквирни 
споразум у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу средстава 
финансијског обезбеђења која су захтевана закљученим оквирним 
споразумом. 

 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде доставља се као саставни део 
понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Тело 
за централизоване јавне набавке, Улица царице Милице бр. 2 Београд.“  
 

 
2. 

Образац број 1 у Конкурсној документацији за предметну јавну набавку се мења 
у складу са горе наведеним изменама и гласи као у прилогу. 

 
 
 

     Члан комисије 
 
 
 

 
Марко Ранђеловић, дипл. правник 

 
 

 
Доставити: 
- Архиви 

 
 

 
 
 
ПРИЛОГ 
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ОБРАЗАЦ БР. 1 

 
П О Н У Д А 

 
 

ПОНУДА бр. ___________ од ______________ у отвореном поступку за 
јавну набавку радова – Извођење електромонтажних и грађевинских 
радова и набавка материјала на изградњи и реконструкцији ЕЕО 1kV, 10 
(20) kV, прикључака и мерних места – Ниш 

ЈН бр.13-16 
 
 
Табела 1.  

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Име особе за контакт:  

е-маил:  

Телефон:  

Телефакс:  

Порески број понуђача (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање Оквирног 
споразума:  
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Понуда се подноси:  (заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико 
понуђач заокружи (Б или В), уписати податке под Б) и В) 
 
 
 
 
 
 
Табела 2. 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
 

           Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

 
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: 

 
 
 
 

 
                              В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

1)  
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт:  

 

  
 
Напомена: -Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди 
потребно је копирати Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или 
учеснике у заједничкој понуди. 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1. „ПОДАЦИ О 
ПОНУЂАЧУ“ попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим 
учесницима у заједничкој понуди треба навести у Табели 2. овог обрасца.  
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Табела 3. 
 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ  

1. 
Укупна цена без ПДВ-а 
Уградња _______________________ динара 

2. 
Укупна цена без ПДВ-а 
Испорука са уградњом _______________________ динара 

3. Укупна цена са ПДВ-ом 
Уградња _______________________ динара 

4. 
Укупна цена са ПДВ-ом 
Испорука са уградњом _______________________ динара 

5. Укупна цена без ПДВ-а 
(1+2) _______________________ динара 

6. 
Укупна цена са ПДВ-ом 
(3+4) _______________________ динара 

7.  
Рок извођења радова 

За ЕЕО 10(20) кV ___________ дана (макс.60) 
За ЕЕО 1 кV ___________ дана (макс. 30) 
За прикључке ________ дана (макс.8) 
Мерна места____________ дана (макс. 8) 
 
од увођења извођача у посао 
 
 

8. Гарантни рок ______ (нпр. минимално 24) месеца од дана 
извођења радова и примопредаје радова 

9. Рок плаћања 
Након извођења радова/испоруке добара, у 

законском року од дана пријема исправног 
рачуна 

10. Рок важења понуде ______  дана (минимум 90 дана) од дана 
отварања понуда 

 
 

 
          Датум           Понуђач 
 
________________                           М.П.                      ______________________ 

                                                                                   (потпис овлашћеног лица) 
 

 
                 Датум                               Подизвођач 

         М. П.  
_____________________________                 ________________________ 

                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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Напомене:  

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва 
празна поља). 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти 
једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из 
групе понуђача  
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и 
оверавају печатом понуђач и подизвођач.  
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