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Панчево, 11.01.2019. године 
 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник  РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
Комисија за јавну набавку   ЈН  2/2018,  сачињава 

    III ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
ЈН  2/2018 - НАБАВКА И УГРАДЊА ДВА ЕКОНОМАЈЗЕРА НА ТОПЛАНИ КОТЕЖ   

 
На основу сугестија потенцијалних понуђача Наручилац је одлучио да измени 
конкурсну документацију за ЈН 2/2018 Економајзери у следећем делу: 
 
III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Мења се део текста који се односи на доказивање додатних услова и уместо 
 
1.2. Доказ:  Специјализовани ''Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН'' који издаје 

Агенција за привредне регистре , са сажетим билансом стања и успеха, са показатељима 
за оцену бонитета у последње три године и са подацима о данима неликвидности за 
последњих шест месеци, који претходе месецу објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки.  

Уколико достављени Специјализовани ''Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН'', не 
садржи податке за 2018. год, потребно је доставити Редован годишњи финансијски 
извештај за 2018. год. потписан од стране одговорног лица. 

Треба да стоји: 
 
1.2. Доказ:  Специјализовани ''Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН'' који издаје 

Агенција за привредне регистре , са сажетим билансом стања и успеха, са показатељима 
за оцену бонитета у последње три године и са подацима о данима неликвидности за 
последњих шест месеци, који претходе месецу објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки.  

Уколико достављени Специјализовани ''Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН'', не 
садржи податке за 2017. год, потребно је доставити Редован годишњи финансијски 
извештај за 2017. год. потписан од стране одговорног лица. 

ТАКОЂЕ НАРУЧИЛАЦ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ ДА ПРОДУЖИ РОК ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА НА 
25.01.2019. ГОДИНЕ ДО 12 ЧАСОВА 
 
 
У ПРИГОГУ ДОСТАВЉАМО ИЗМЕЊЕНЕ ДЕЛОВЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
 
                                 
Комисија 
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ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
  

НАБАВКА И УГРАДЊА ДВА ЕКОНОМАЈЗЕРА НА ТОПЛАНИ КОТЕЖ 
(назив и ознака из Општег речника набавки: делови котлова за централно грејање - 

44621221) 

 
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2018  

 

 Датум и време 

Рок за објављивање позива за 
подношење понуда и конкурсне 
документације на Порталу јавних 
набавки  

17.12.2018. год. 

Рок за подношење понуде 25.01.2019. год. до 12:00 часова 

Отварање понуда 
25.01.2019. год. у 12:15 часова  

  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО 
канцеларија  202 

Конкурсну документацију је сачинила 
Комисија у саставу: 

Александар Фара, службеник за јавне 
набавке, члан, 
Владимир Гаврановић, дипл.маш.инг. 
стручно лице, члан 
Љиљана Вуколић, дипломирани правник, 
члан 

 

 
децембар 2018. године 
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 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1)  Финансијски капацитет: 
1.1. Доказ: Специјализовани ''Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН'' који издаје 

Агенција за привредне регистре 
1.2. Доказ:  Специјализовани ''Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН'' који издаје 

Агенција за привредне регистре , са сажетим билансом стања и успеха, са показатељима 
за оцену бонитета у последње три године и са подацима о данима неликвидности за 
последњих шест месеци, који претходе месецу објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки.  

Уколико достављени Специјализовани ''Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН'', не 
садржи податке за 2017. год, потребно је доставити Редован годишњи финансијски 
извештај за 2017. год. потписан од стране одговорног лица. 

Уколико достављени Специјализовани ''Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН'', не 
садржи податке о данима неликвидности за последњих шест месеци који претходе месецу 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, понудјач је дужан 
доставити Потврду Народне банке Србије, да понуђач у последњих шест месеци који 
претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 
није био неликвидан. 

 

2)  Пословни капацитет: 
Доказ: Доказује се референц листом Понуђача која садржи: податке о наручиоцу добара и 

списак најважнијих испоручених добара са износима, датумима и листама купаца односно 
наручилаца за претходних пет година.  

Наручилац ће прихватити само референц листе у које су издате од стране крајњег 
корисника (купца) и у којима је понуђач (продавац) наведен као носилац посла 
уколико је робу испоручивао као учесник у заједничкој понуди 

 
3) Кадровски капацитет 
Доказ: М образци или уговори о раду, фотокопије лиценци и потврде Инжењерске коморе 

Србије о важењу лиценци. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 
те државе. 

 
 
4) Технички капацитет  

4.1. Доказ: копије одговарајућих сертификата 

4.2. Доказ: картоном опреме или књиговодствена пописна листа или лагер листа основних 
средстава и сертификат исправности уређаја или важеће гаранције за уређаје 

4.3. Доказ: извод из катастра непокретности 

4.4. Доказ: WPQR сертификатом према SRPS EN 15614 -1. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу:  ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара Душана 7, са назнаком:  
 

,,Понуда за јавну набавку добара 
НАБАВКА И УГРАДЊА ДВА ЕКОНОМАЈЗЕРА НА ТОПЛАНИ КОТЕЖ У ПАНЧЕВУ, 

 ЈН бр. 2/2018 НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.01.2019. 
године, до 12 часова.  
 
Отварање понуда ће се обавити дана 25.01.2019. године у  12.15 часова, у Панчеву, 
Цара Душана 7, у сали за састанке, соба бр. 205.  
 

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 понуђачу 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. 
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
 
Понуда коју 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

1) Образац понуде (Образац 1) 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН и, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6) Копије доказа испуњености додатних услова из 76. ЗЈН; 


