
II Измена  конкурсне документације у поступку   ЈН 1/2018               1/1 

Панчево, 12.02.2019. 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  1/2018,  сачињава 

 

    ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
ЈН  1/2018 - НАБАВКА И УГРАДЊА НОВОГ  ВРЕЛОВОДНОГ ГАСНОГ  

КОТЛА СНАГЕ 25 MW СА ГОРИОНИКОМ  
 
 
 

На основу питања потенцијалних понуђача Наручилац је одлучио да измени конкурсну документацију 
за ЈН 1/2018 НАБАВКА И УГРАДЊА НОВОГ  ВРЕЛОВОДНОГ ГАСНОГ КОТЛА  
СНАГЕ 25 MW СА ГОРИОНИКОМ   
 
 
 
 
Такође комисија је оглучила да продужи рок за доставу понуде од 27.02.2019. до 12 часова 
 

 
 
 
 
У ПРИГОГУ ДОСТАВЉАМО КОМПЛЕТНУ ИЗМЕЊЕНУ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 
 
 
 
                                 Комисија 
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ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

ЈАВНА НАБАВКА  
 

НАБАВКА И УГРАДЊА НОВОГ  ВРЕЛОВОДНОГ ГАСНОГ КОТЛА  
СНАГЕ 25 MW СА ГОРИОНИКОМ  

 (назив и ознака из ОРН: топловодни котлови – 42161000  
и  горионици за ложишта - 42310000) 

 
 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 
ЈН бр. 1/2018  

 
 

 

Датум и време 

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

23.01.2019. год. 

Рок за подношење понуде 27.02.2019. год. до 12:00 часова  

Отварање понуда 
27.02.2019. год. у 12:15 часова  

  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО 
канцеларија бр. 202 

Конкурсну документацију је сачинила 
Комисија у саставу: 

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

 

 
 
 

фебруар 2019. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем 
тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке ЈН 1/2018 деловодни број 11/367-1 од 31.12.2018. године  и Решења о именовању 
комисије за јавну набавку ЈН 1/2018, деловодни број 11/367-2 од 31.12.2018. године, припремљена је 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку добара 

 
НАБАВКА И УГРАДЊА НОВОГ  ВРЕЛОВОДНОГ ГАСНОГ КОТЛА  

СНАГЕ 25 MW СА ГОРИОНИКОМ  
(назив и ознака из ОРН: топловодни котлови – 42161000 и  горионици за ложишта - 42310000) 

 
ЈН 01/2018   

 

Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

 
II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис 
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

 
III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова 

IV Критеријуми за доделу уговора 

V Обрасци који чине саставни део понуде 

VI Модел уговора 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
 
 

 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
1. Предмет јавне набавке 
предмет јавне набавке ЈН 01/2018 су добра - Набавка и уградња новог  вреловодног гасног котла снаге 
25 MW са гориоником  (назив и ознака из ОРН: топловодни котлови – 42161000 и  горионици за ложишта - 
42310000) 

 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама: 
 
3. Процењена вредност јавне набавке 
Јавна набавка се процењује на вредност од 60.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
4. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Александар Фара – службеник за јавне набавке. 

 Е – mail:  sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs ;  број факса: 013/ 351-270. 

 
Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време 
Наручиоца од 07:00-14:00 часова. Сва документација која је послата после радног времена 
наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног 
радног дана наручиоца. 

mailto:sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 
УСЛУГЕ И СЛ. 
 
 
 

1. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
 

Потребно је: 
- израдити одговарајућу пројектно-техничку документацију,  
- израдити нови вреловодни котао, капацитета 25 МW; 
- монтирати нови вреловодни котао и нов гасни горионик,  
- монтирати одговарајућу опрему коју обезбеђује Наручилац. 
 

Предвиђено је да се изради и монтира нови вреловодни котао са високим степеном корисности. Нови 
котао капацитета 25 MW, треба да се смести у простор постојеће котларнице поред постојећих котлова 
ВКЛМ23. Измена постојећих инсталација у котларници (осим за предметни котао), а за потребе смештања 
новог котла  НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА.  

 
Простор за смештање новог котла са гориоником и економајзером је ограничен на постојећи простор 

између котла бр.3 и зидова котларнице, односно простором у вентилаторском делу. Пројектант у пројекту, 
уједно и произвођач, треба да демонстрира достављањем све неопходне техничке документације (техничи 
подаци, технички опис, цртежи диспозиције опреме у котларници са пресецима, план монтаже, план 
одржавања) да понуђени котао задовољава све техничке захтеве, те да се  може сместити у предвиђени 
простор без измештања постојеће инсталације. 

Отвори за ревизију и одржавање котла морају да обезбеде несметан и једноставан приступ свим 
унутрашњим деловима котла. Котао мора бити у водогрејној изведби (екрански), односно изведен у 
водоцевној изведби према SRPS EN 12952. Конструкција котла мора бити таква да се омогући приступ свим 
деловима .  

Пројектовани вреловодни котао треба да задовољава следеће техничке карактеристике: 
 
Котао 

Изведба Водогрејни котао 

Стандард израде SRPS EN 12952 

Топлотни капацитет 25 МW 

Температура воде - улаз 70 °C 

Температура воде - излаз 130 °C 

Максимални радни притисак 14 bar 

Прорачунски притисак 16 bar 

Топлотни степен корисности са економајзером 97%  

Перформансе котла се доказују према SRPS EN 12952-15. 
 
Економајзер 

Изведба Размењивач топлоте са спирално оребреним 
континуално завареним цевима 

Стандард израде SRPS EN 12952 

Температура димних гасова - улаз mаx 195 °C 

 
 Потребно је омогућити несметан рад новог котла и у случају да дође до цурења на економајзеру, 
формирањем тзв. „бајпаса“. 

Котао мора да буде сертификован према Правилнику о техничким захтевима за пројектовање, израду 
и оцењивање усаглашености опреме под притиском, Сл. Гласник Р. Србије бр. 87/2011, те да пре испоруке 
поседује ААА знак. 
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2. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА 

 

2.1. Израда 
 
Израда новог котла 
 

Нови котао се израђује комплетно у предузећу које има одобрење Именованог тела да може да 
израђује опрему под притиском. Нови котао се израђује према одговарајућој пројектно-техничкој 
документацији, која има одобрење Именованог тела и претходно је дата на увид Инвеститору.  
 
Котао је потребно у целости израдити у радионици произвођача. Након израде обавезно је извршити 
испитивање на водени притисак у присуству Именованог тела и представника Наручиоца. 
 

2.1. Технолошки поступак код монтажних радова 
 
Припремне активности 
 

Пре почетка монтажних радова неопходно је извршити следеће припремне активности: 
-прегледати жљебове да ли су урађени према детаљима са цртежа из техничке 
 документације, 
-проверити исправност алата за брушење и апарата за заваривање, 
-извршити све потребне грађевинске радове  и припрему темеља за монтажу новог котла. 
 
Монтажа новог котла 

Монтажу новог котла вршити према пројектно-техничкој документацији, а у складу са одговарајућим 
Планом монтаже. 

 Параметри за приваривање су исти као и параметри за заваривање и дати су у технологији 
заваривања. 

Након приваривања извршити контролу геометрије котла. Након извршене контроле извршити 
заваривање. Заваривање се врши са параметрима који су дати у технологији заваривања. 
 
Испитивање котла на водени притисак 

Након уградње котао се испитује на водени притисак. Испитивање на водени притисак обавља се у 
присуству представника Именованог тела и Надзорног органа (представника инвеститора). Пре испитивања 
на водени притисак вкласник котла и представник Именованог тела морају да провере у котловској 
документацији који је дозвољени притисак котла. 
 
Монтажа изолације 

Након завршетка монтажних радова и испитивању котла на водени притисак извршити уградњу 
одговарајуће изолације и оплате. 
 
Монтажа новог горионика, мерно-регулационе опреме и запорне арматуре 

Након завршетка свих радова на котлу извршити монтажу горионика и гасне рампе, односно извршити 
монтажу одговарајуће мерно-регулационе опреме и запорне арматуре. 
 
 
Испитивање рада горионика и аутоматике 
 

Провера подразумева испитивање мерних и регулационих кругова, као и проверу сигурносних 
уређаја. 

Пуштање у рад врши Извођач уз присуство Наручиоца. Испитивање треба да припреми Извођач, а 
одобри Наручилац, пре испитивања, приликом пуштања у рад. Извођач мора да обезбеди све што је потребно 
за успешно испитивање. 

Пуштање у рад укључује: 
- оптимизацију радних параметара за све радне услове; 
- утврђивање и уношење свих радних подешавања, параметара и референтних вредности итд.; 
- установљавање и дијагностику квара, недостатка или одступања у постројењу.  
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Приликом пуштања у рад потребно је сачинити писани извештај са следећим подацима: 
- подешене вредности на регулатору снаге;  
- подешени параметри граничних вредности, нивоа аларма, сензора, итд. 

Када је пуштање у рад завршено, сва документација о подешавањима мора да се поднесе 
представнику Наручиоца.  

Подешавање се врши за цео опсег оптерећења котла и горионика: 
- Пуштање у рад горионика са доказивањем траженог капацитета, параметара сагоревања, анализом димних 
гасова и издавањем записника од стране овлашћене лабораторије коју ангажује Наручилац. 

Испитивање по завршетку монтаже и пуштању у рад  (пробни рад) треба да се изврши у континуалном 
раду и да буде одобрено по испуњењу услова. Сматра се да трајање испада почиње у време појаве првог 
аларма који је настао као последица квара и завршава се када постројење поново ради изнад минималног 
оптерећења. 

Пробни рад треба да траје најмање 10 грејних дана у грејној сезони. 
Наручилац ће обезбедити стручни надзор над вршењем свих пратећих радова именовањем стручног лица 
по свим техничким и другим питањима у реализацији предметне набавке у складу са актуелним Законом о 
планирању и изградњи. 

 
 
Контрола радова 

За све изведене радове на замени котла потребна је стална контрола и то: 
 -код израде опреме, коју обавља Техничка контрола произвођача опреме и Именовано тело; 

-код монтаже, коју обавља Надзорни орган и Именовано тело према достављеној техничкој 
документацији; 
-пенетрантска контрола угаоних заварених спојева и радиографска контрола сучеоних заварених 
спојева, коју обавља овлашћена лабораторија ангажована од стране Извођача. 
 
 

a. Опис новог горионика и котловске аутоматике 
 

Нови горионик треба да буде усаглашен са новим котлом (25 МW) и омогући развијање пуне бруто снаге. 
Горионик треба да буде опремљен електронским програматором за вођење процеса сагоревања и 

одвојеним севомоторима за гас и ваздух, а може имати и засебан сервомотор за мешалиште. Програматор 
горионика треба да буде повезан са фреквентним регулатором броја обртаја мотора вентилатора и опремом 
за мерење О2 у продуктима сагоревања. Такође мора имати интегрисани регулатор снаге који врши 
регулацију оптерећења горионика по температури излазне воде из котла уз корекцију по О2. Програматор 
мора омогућити замену сервомотора без репрограмирања кривих. Поставна јединица са алфанумеричким 
дисплејом треба да врши приказивање параметара рада котла, горионика, О2 сонде и регулатора 
оптерећења. Приступање вишим параметрима за рад горионика се врши преко лозинки.  

Горионик по конструкцији и саставу треба да одговара пропису (важећим европским и српским прописима 
и директивама) ЕN676 и европским прописима и директивама:  2006/42/ЕC, 97/23/ЕC, 2006/95/ЕC и 
2004/108/ЕC, 2014/35/ЕG и да поседује CЕ знак.  
Горионик мора да има модулисану регулацију снаге.  

Горионик треба да испуни све прописе о емисијама, према важећој Уредби о граничним вредностима 
емисија загађујућих материја у ваздуху ("Сл. гласник РС", бр. 6/2016). Горионик треба да буде израђен у 
дуоблок изведби. Састоји се од следећих важнијих делова: кућишта горионика, поклопца са отвором за 
гледање, склопа за регулацију ваздуха, пресостата за ваздух, пламене главе, трансформатора за паљење, 
каблова за паљење, електрода за паљење, прикључних стезаљки, дихтунга за прирубницу, причврсних 
вијака, арматуре за гас састављене од: 
- потпалних електромагнетних вентила (ако је предвиђено конструкцијом произвођача) 
- два електромагнетна вентила или двоструког електромагнетног вентила за гас  
- једног пресостата минималног притиска гаса,  
- једног пресостата максималног притиска гаса,  
- спојних елемената за монтажу, 
- и свих других елемената у складу са техничким решењем за предметни горионик 

Горионик се испоручује са одговарајућим мотором и вентилатором ваздуха за сагоревање. 
Вентилатор горионика мора имати пригушивач буке. Бука мотора и вентилатора треба да буде до 100 dB.  
Мотор вентилатора треба да буде класе ефикасности најмање IЕ2, заштите IP55 и мора имати лежајеве и 
изолацију предвиђену за рад са фреквентним регулатором. Вентилатор треба да буде опремљен давачем 
броја обртаја. Фреквентни регулатор броја обртаја треба да буде  смештен у непосредној близини горионика 
и треба да врши регулацију броја обртаја мотора вентилатора у зависности од тренутне излазне снаге 
горионика. Фреквентни регулатор се повезује са SCADA програмом преко 485 везе и RTU MOD-BUS 
протоколом. 

Потребно је да постоји уређај за аутоматско подешавање вредности садржаја кисеоника у димним 
гасовима. Користи се сигнал мерења садржаја О2 у димним гасовима, на излазу из котла. 
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Регулатор треба да врши упоређивање садржаја преосталог кисеоника у димним гасовима система 
за сагоревање мереним помоћу О2 претварача (стварна вредност), са оптималним садржајем преосталог 
ваздуха (задата вредност). Задате вредности ће бити запамћене у уређају у облику специфичне криве. 
Регулатор треба да врши корекцију, док стварна вредност не достигне задату вредност. Израчуната излазна 
вредност сигнала корекције О2 модула треба да буде пребачена до изабраног регулатора као корекциони 
улазни сигнал. 

О2 регулација горионика се састоји од О2 сонде са монтажном прирубницом, који се постављају 
директно у димни вод, О2 модула и каблова за везу модула са сондом и програматором. 
 

Због потребе за значајном променом оптерећења котла горионик треба да омогући распон 
снаге од минимално 1:6.  
 

Електрокомандни ормар горионика се поставља у близини горионика, а треба да обухвата све 
функције за несметан рад горионика са понуђеном опремом. Треба да буде израђен од челичног лима са 
растављивом монтажном плочом и да је у степену заштите IP 54. На врата ормара се монтира опрема за 
командовање и послуживачка јединица горионика која треба да омогући приказ тренутне фазе рада 
горионика и свих осталих горе поменутих параметара, а у случају грешке да прикаже код грешке, тј. разлог 
испада.  
Управљачка аутоматика треба да буде припремљена за повезивања са SCADA програмом преко 485 везе и 
RTU MOD-BUS протоколом. Сви проводници и елементи у орману затим каблови и опрема у пољу морају 
бити означени у складу са теничком документацијом ормана и горионика. 

Уз горионик се испоручују следећи делови гасне рампе горионика: главни ручни вентил, филтер, 
регулатор притиска за улазни притисак од 1000mbar у комплету са сигурносним и блокадним вентилом, 
манометрима са славинама и арматуром на улазу и излазу из регулатора и испитног горионика за испуштање 
ваздуха и контролу присуства гаса, аксијални компензатор. На гасној рампи предвидети  уградњу мерача 
протока гаса са коректором. Гасна рампа и аутоматика горионика морају да имају електронску контролу 
непропусности магнетних вентила. 

Сензорика која се испоручује и уграђује уз горионик се састоји од сонде за температуру воде у котлу, 
сонде за температуру усисног ваздуха и сонде за температуру димних гасова, које уз податке о протоку гаса 
омогућавају сталан приказ степена корисности котла на дисплеју горионика. Такође треба испоручити и 
уградити сигурносни и радни термостат котла (130°C). Уз већ набројану опрему котао треба да има мерење 
и заштиту од ниског и високог притиска воде као и мерење и заштиту од недовољног протока воде кроз котао. 
За мерење притиска предвидети одговарајући сензор притиска 0-16 bar (4-20 mA) са вентилом и хладњаком. 
Заштиту од ниског и високог притиска остварити помоћу два прекидача притиска (пресостата) одговарајућег 
опсега. Мерење протока остварити помоћу ултразвучног мерача протока са стандардним струјним сигналом 
4-20 mA, релејним излазом за функцију заштите. Мерач мора бити припремљен за повезивања са SCADA 
програмом преко 485 везе и RTU MOD-BUS протоколом.  

 
 

 

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 
3.1. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 
а) Технички  услови чине саставни део тендера о извођењу радова.  
 
б) Извођач је одговоран за квалитет извођења радова као и за уредно пословање. 
 
в) Израда котла и елемената котла треба да буде у свему према приложеним цртежима, опису у предмеру, 
техничким условима, важећим стандардима, нормама и Правилником за опрему под притиском, као и у 
складу са Правилницима и стандардима наведеним у пројектно-техничкој документацији котла.  
Пројекат котла, одобрен од стране Именованог тела, Извођач даје на увид Инвеститору. 
 
г) За све измене од Пројектне документације које Извођач изврши током вршења радова на изради и 
монтажи котла, мора имати сагласност Надзорног органа именованог од стране Инвеститора, као и 
сагласност Именованог тела, које ангажује Извођач за контролисање усаглашености током израде опреме 
под притиском. Све евентуалне измене морају бити усаглашене са Правилником о техничким захтевима за 
пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском (Сл. Гласник РС број 87/2011) 
 
д) Уговорени износ за израду новог котла, испоруку и монтажу новог котла и новог горионика обухвата и 
испоруку припадајућег материјала и елемената помоћне конструкције са транспортом до градилишта, 
истоваром и лагеровањем на градилишту, ако у опису радова или предрачуну није другачије наглашено.  
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ђ) Материјал који буде употребљен за израду мора бити у складу са стандардом за предметну опрему под 
притиском SRPS EN 12952, солидне конструкције и обраде, без икаквих грешака и одговарати прописима 
за фабрикацију одговарајућег материјала.  
 
ж) Спајање цеви заваривањем, извршити у складу са прописаном технологијом заваривања у оквиру 
пројектне-техничке документације, као и у складу са стандардима за извођење заварених спојева 
наведеним у оквиру документације. Заваривања вршити према процедурама заваривања (WPS) наведеним 
у документацији, које морају бити квалификоване. 
 
з) Испитивања заварених спојева извршити у обиму наведеном у плану заваривања у оквиру графичке 
документације Пројекта. 
 

 

3.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ НОВОГ КОТЛА 
 
а) Контрола квалитета фабрички израђених делова водогрејног котла, као и колектора, екрана и др. делова 
обухвата визуелну контролу, димензиону контролу, радиографску контролу сучеоно заварених спојева на 
цевима у обиму прописаном стандардом SRPS EN 12952-6, а мембранских цевних панела према Анексу C 
SRPS EN 12952-5, пробу хладним воденим притиском, пенетрантску или контролу ултразвуком завара у 
одговарајућем обиму. Контрола и испитивања се врше према одредбама важећих стандарда. После успешног 
испитивања комплетира се одговарајућа документација којом се доказује квалитет употребљеног материјала, 
изведених радова и извршених испитивања. Понуђач је дужан да одреди квалификованог инжењера са IWЕ 
уверењем за праћење заваривачких радова. 
 
б) Када су извршена сва прописима предвиђена и уговорена испитивања, врши се антикорозивна заштита, 
обележавање, припрема за отпрему и отпрема опреме из фабрике на место уградње. Крајеви свих цеви 
морају се замастити машћу или премазати прајмером, а затим заштити чеповима или капама од пластике 
тако да се онемогући унутрашње запрљање, корозија и спољашње оштећење. Опрема се обезбеђује да у 
току утовара, транспорта, истовара и осталих манипулација са опремом не дође до оштећења или промене 
облика. 
Трошкови контроле, испитивања и заштите треба да буду садржани у цени израде. 
 
в) Карактеристике цеви 
Све цеви хоризонталне и вертикалне цевне мреже морају имати одговарајући атест у и израђене по 
стандардима SRPS EN 10220 и SRPS EN 10216-2 .  
Димензије које се користе су приказане у графичкој документацији пројекта котла. 
 
г) Карактеристике челичних трака и лимова  
Све калибрисане челичне траке хоризонталне и вертикалне цевне мреже и одговарајући лимови морају 
имати атест и бити испоручене по стандарду SRPS EN 10025. 
 
д) Остали потребни материјал  
Преостали потребни делови, у које спадају:  

- везивни елементи екранских цеви са појасевима укрућења ложишта котла израђени од материјала 
S235JRG2,  
- ситни делови који се заварују за екран – граничници појасева, чешаљ, трнови за држање термичке 
изолације и сл,  
- термичка изолација од јастука термичке вуне,  

 - челичне рачве и др. 
морају бити израђени и допремљени према одговарајућим прописима и без оштећења.  

 
ђ) Заваривање цеви, лимова и приварених делова 
Заваривање цеви и лимова се изводи према технологији заваривања коју је прописао пројектант и 
координатор заваривања (IWE). Додатни материјал за заваривање цеви и лимова треба одабрати према 
технологији заваривања у Пројекту, као и према квалификованим процедурама заваривања. 
Заваривање цеви и лимова могу вршити само атестирани заваривачи са важећим атестима у складу са 
стандардом SRPS EN ISO 9606-1, који су издати од стране овлашћене – квалификоване установе. Атест 
мора бити одговарајући за захтевани положај и групу основног и додатног материјала.  
 
е) Испитивање завареног споја  
Заварен спој треба да је уредан, чист и без пукотина, са добрим проваром у корену, без прегорелих места 
и других мана. За испитивање завара треба применити визуелну, магнетну пенетрантску  и радиографско 
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испитивање у зависности од контроле прописане технологијом заваривања. Изведене заварене спојеве 
треба испитати према обиму испитивања датом у оквиру Пројекта.  
Сходно Правилнику, Именовано тело Извођача радова спроводи повремену контролу током вршења радова 
на заваривању опреме под притиском. 
Контролу заварених спојева врши овлашћена акредитована лабораторија која мора поседовати 
квалификоване испитиваче заварених спојева у складу са Правилником о техничким захтевима за 
пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском (Сл. Гласник РС број 87/2011). 

Критеријуми прихватљивости грешака у завареном шаву вршити у складу са стандардима SRPS EN 
ISO 5817.  

3.3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА МОНТАЖУ 
 
3.3.1 Припремни радови за монтажу 
 
а) Сви уређаји за дизање терета морају бити атестирани, а везивање и качење вршити у договору са 
Наручиоцем (обрадити у елаборату о уређењу градилишта). 
 
б) Извршити конструисање и израду разних алата и прибора за прихват делова, центрирање и обезбеђивање 
прописаног положаја привремено учвршћивање и сл. 
 
в) Делови котловског система се довозе до најближег места за припрему монтаже, где се припремају за 
монтажу тако што се са њих скида помоћна конструкција која их је обезбеђивала у току транспорта. 
 
 
3.3.2 Монтажни радови 
 
а) Подизање делова се врши полако и пажљиво, усмеравајући  подизање тако да не дође до контакта са 
другим деловима постојећих котлова. Приликом довођења делова у приближно прописан положај, врши се 
њихов прихват и привремено учвршћивање са претходно припремљеним прибором и алатом. Када се 
постигне геометрија котла и прописани зазори за заваривање, може се приступити заваривању. 
 
б) Заваривање је детаљно описано у технологији заваривања које се Понуђач мора обавезно придржавати. 
Није дозвољено одступање од прописане технологије без писмене сагласности надзорног органа и 
Наручиоца. Заваривање могу изводити само стручно оспособљени заваривачи са одговарајућим и важећим 
атестима.  
 
в) Извршити геометарско снимање котла након извршене монтаже. Детаљи ће се договорити са Наручиоцем. 
 
г) После комплетно  завршене монтаже и заваривања, врши се последњи преглед, демонтажа и чишћење 
цевног система котла од разних помоћних прибора и алата као и приваривања. 
 
д) Напунити котао водом и одзрачити. 
 
ђ) Монтирати сву пратећу опрему котла. 
  
е) Изнети из топлане сву преосталу опрему, делове, отпатке, алат, основна средства и остало што је 

преостало после обављених радова, почистити топлану и довести је у пређашње стање. 
 
Опрема мора бити монтирана или демонтирана на одговарајући начин у складу са важећим прописима и 
стандардима. 
 
 
3.3.3 Опште  
 
а) Новоизрађени котао и целокупна монтажа опреме мора у целости да одговара у пројекту дефинисаним 
решењима и спецификацијама, као и да буде усаглашена са стандардом SRPS EN 12952 и Правилником о 
техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском (Сл. 
Гласник РС број 87/2011) 
 
б) Све евентуалне измене у току извођења, које обавезно морају одобрити одговорни извођач радова, 
Именовано тело које ангажује Извођач и Надзорни орган, Извођач ће унети у документацију.  
 
в) Све новоуграђене елементе споља заштитити од корозије са основним заштитним слојем.  
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3.4. КОНТРОЛИСАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ КОТЛА 
 
3.4.1 Општи услови 

 
Контрола и инспекција се врше у складу са SRPS EN 12952-5 и -6 и у складу са Правилником о техничким 

захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглешености опреме под притиском – Сл.гласник РС 
87/11. 
 
а) Пре почетка радова доставити програм контроле и испитивања који обухвата методе, обим, ко обавља 
контролу, по ком стандарду или упутству, као и критеријуму прихватљивости и документом који прати 
контролу – обавезан документ који мора бити оверен од стране Наручиоца и без њега не могу почети 
монтажни радови. Контрола  се  обавља за све време трајања израде и монтаже од стране Наручиоца, 
Надзорног органа именованог од стране Наручиоца. Контрола се састоји у контроли примене прописане 
технологије, поступака и резултата. Контролишу се све фазе и активности почевши од квалитета основног 
материјала, процеса производње до обављања монтажних радова. За сваку нову фазу активности Извођач 
је обавезан да писмено позове Наручиоца који треба да писмено потврди могућност наставка планираних 
активности и операција. Овакав поступак не ослобађа Извођача од одговорности за квалитет производа, 
односно изведених радова, већ служи да се на време уоче и зауставе евентуалне неправилности како из 
неправилног рада не би проистекла штета. 

Пре почетка радова Извођач је дужан да достави прецизан и детаљан Термин план свих фаза радова. 
Контрола заваривачких радова је прописана у технологији заваривања, односно у пројектно-техничкој 

документацији (ПТД). 
Пре почетка радова на монтажи и заваривању Извођач је дужан да достави на преглед и сагласност: 

- Технологију заваривања; 
- Спецификације технологије заваривања (WPS листе) са уверењем о квалификованости поступка 

заваривања; 
- Списак заваривача који су предвиђени за извођење заваривања, са припадајућим важећим уверењима о 
стручној оспособљености; 
- Списак опреме за заваривање предвиђене за употребу, (апарати за заваривање, пећи за сушење електрода, 
тоболци и сл.); 
- Решење за лице одговорно за координацију у заваривању са уверењем о квалификованости; 
- Доказе о квалитету додатног и потрошног материјала за заваривање;  
- Доказе о квалитету основног материјала предвиђеног за уградњу; 
- Плана заваривања са распоредом и редоследом сваког појединачног завара; 
- План и програм контроле; 
- Квалификацију поступка заваривања. 
 
б)  После извршења свих радова и прописаних контрола заварених спојева врши се проба цевног система 
котла хладним воденим притиском. Проба се врши тако што се на цевном систему котла блиндирају све везе 
котла са инсталацијом, затим котао напуни водом температуре 10–50ºC уз истовремено одзрачивање цевног 
система. Проба се врши у присуству надлежног Именованог тела и Надзорног органа (представника 
Наручиоца).  
 
в)  О свим обављеним  контролама  и  испитивањима  обавезно  је  формирати  писане документе који морају 
бити потписани од овлашћених лица. 
 
г)  После извршене пробе цевног система котла забрањено је било какво заваривање на деловима цевног 
система без сагласности Наручиоца. 
 
 
3.4.2 Испитивање 
 

 Визуелни преглед: 
Пре него што се приступи испитивању котловског постројења путем хидро пробе, врши се визуелни преглед 
ради провере квалитета монтажних радова и комплетности у односу на последње ревизије диспозиционих 
цртежа котловског постројења, изометрија, шема екрана и цевних змија загрејача воде и инструментације. 
О извршеном прегледу се сачињава записник са Надзорним органом и Именованим телом.  
Уколико се током прегледа открију недостаци, Извођач је дужан да их отклони у најкраћем року.  
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3.5. АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА, ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА, ЗАВРШНИ РАДОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Антикорозивна заштита 

Антикорозивна заштита се наноси по извршеном испитивању на спољњим површинама. 
Примењена средства морају бити отопорна на утицај радних флуида. Заштитна средства морају бити 
атестирана и имати гарантован квалитет и особине.  
 

 
Топлотна изолација  

Тип изолације мора одговарати максималној радној температури површине на коју се поставља и 
мора бити бити изведен тако да спречава размену топлоте са околином преко дозвољене границе.  

Након постављања изолационог материјала, монтирати спољњу облогу котла од лима. 
 
Ватростални озид 

Приликом израде и монтаже  котла  потребно је применити технологију заштите којом се спречава 
100% пада било каквог материјала, посматрано по целој  висини извођења  радова на котлу и у котлу.  Ако 
дође до оштећења, Извођач сноси све трошкове према наручиоцу  и према трећим лицима.  

Извођач  је у обавези да достави   атесте квалитета за све  уграђене материјале ватросталног озида. 
У цену уградње  ватросталног материјала улазе спољашњи и унутрашњи транспорт до места уградње у котлу, 
уградња термоизолационог картона, малтера и други ситан материjал потребан за вршење ватросталног 
озида.  
 
 
Завршни радови које ће обавити Извођач 

- Монтирати сву опрему котла, која је била демонтирана у оквиру припремних радова.  
- Уклонити заштиту са делове котла и арматуре који су били заштићени у оквиру припремних радова. 
- Монтажа опреме котла која је због потенцијалне угрожености била демонтирана у оквиру припремних 

радова. 
- Уклонити заштиту са делова котла и арматуре који нису демонтирани, а заштићена је у оквиру 

припремних радова због могућег оштећења. 
- Демонтажа скеле. 
- Изнети из котларнице сву преосталу опрему, делове, отпатке, алат, основна средства и остало што је 

преостало после обављених радова, почистити котларницу и довести је у пређашње стање. 
- Отпадни материјал од изолације, отпадна минерална вуна и др. (индексни број17 06 03* 

остали изолациони материјали  који се састоје од или садрже опасне супстанце) - Понуђач је 
дужан да изврши сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање опасног отпада 
у складу са Законом о управљању отпадом “Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/16 и 
достави Документ о кретању опасног отпада Наручиоцу у складу са Чланом 46. Закона о 
управљању отпадом “Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/16. 

Опрема мора бити монтирана на одговарајући начин у складу са важећим прописима и стандардима. 
Извођач ће обезбедити у гарантном року, специјализоване инструкторе (сервисере) у следећим 

областима:           
- Горионик и арматура за природни гас, 
- Котао. 

 
Након завршетка инсталационих радова или подсистема који могу посебно да се тестирају, 

представник Наручиоца ће издати обавештење о завршетку. Специјализовани представник Извођача ће 
затим извршити инспекцију инсталационих радова и прилагодити релевантне параметре. После контроле и 
подешавања, представник Наручиоца ће у присуству Извођача извршити планиране тестове.  
   Извођач мора извршити све радове и услуге потребне за пуштање у рад уговорене 
испоруке, како је прецизирано, које укључују:       

- Одговарајућу контролу квалитета на терену, која обухвата испитивања и инспекције, као и да 
припреми извештаје о испитивању овлашћеног Именованог тела и Овлашћене лабораторије, 
        

- Сва подешавања и услуге потребне за покретање система котла, горионика и пратеће опреме, 
          

- Све програме и подешавање параметара на управљачима котла / горионика. 
Испитивање перформанси котла и горионика, контрола сагоревања и провера усклађености свих система 

са спецификацијом, врши се током непрекидног периода од 72 часа. Период тестирања мора бити у следећој 
грејној сезони након пуштања у рад котла. 

Обезбедити законом прописану сагласност која укључује евентуалне инспекције у просторијама 
произвођача током фазе производње.      

Све поставке параметара, подешавања и тестирања морају да се унесу у одговарајуће записнике и 
звештаје.       
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Документација за котао 

Извођач пре уградње обезбеђује Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење радова, а 
уколико дође до одступања од Пројеката обезбеђује и Пројекат изведеног објекта. Такође Извођач има 
обавезу да води исправну документацију у складу са актуелним Законом о планирању и изградњи објеката и 
учествује у Техничком прегледу објекта без накнаде. 

Пројектно-техничку документацију за нови котао, као и за демонтажно-монтажне радове, доставља 
Извођач радова.  

Обавеза извођача је и израда Атестно техничке документације (АТД) на основу изведених радова.  
Пројектно-техничка документација (ПТД) и Атестно техничка документација (АТД) морају бити 

оверене од стране Именованог тела.  
Сва документација мора да се испоручи у електронском (Word, AutoCAD) и штампаном (3 

примерка) облику. 
Поред наведеног, документација која обухвата сву испоручену опрему укључује и упутство за 

управљање котлом, водич за кориснике, документацију о техничком прихватању и пуштању у рад. Сва 
документација мора бити достављена у складу са важећим прописима и стандардима, у предвиђеном року 
пре испоруке, а најкасније 4 недеље пре испоруке.  
 
Документација за горионик и котловску аутоматику 

Извођач пре уградње обезбеђује Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење радова, а 
уколико дође до одступања од Пројеката обезбеђује и Пројекат изведеног објекта. Такође Извођач има 
обавезу да води исправну документацију у складу са актуелним Законом о планирању и изградњи објеката и 
учествује у Техничком прегледу објекта без накнаде. 
 
Инвеститору се достављају: 

 Примерци пројектне документације, који треба да буду испоручени у штампаној форми (3 примерка) 
и електронској форми (Word, AutoCAD 2010). Електронска форма документације изведеног стања 
мора да омогући  Наручиоцу посла у периоду експлоатације слободно уношење евентуалних измена, 
које би настале у процесу одржавања опреме. 

 Записници о функционалном испитивању опреме, пуштању у рад и пробном раду горионика. 

 Сва техничка документација за уграђену опрему и документација (укључујући и MOD BUS адресе 
параметара) неопходна за повезивање: управљачке јединице горионика, фреквентног регулатора 
вентилатора горионика и ултразвучног мерача протока воде са SCADA програмом. 

 
Уз понуду доставити јасно и детаљно описане и документоване техничке карактеристике понуђене 

опреме са назнаком делова документације где се потврђује испуњење захтева из спецификације, стандарда 
и прописа. У том смислу потребно је, као минимум, приложити: 
-опис понуђеног горионика са радним дијаграмом; 
-предвиђене вредности емисије штетних продуката сагоревања које ће горионици остварити при раду ; 
-опис комплетног понуђеног решења; 
-комплетну листу понуђене опреме са минимално следећим подацима:произвођач, тип, каталошки број, 
основне техничке карактеристике. 

Доставити списак стандарда, које понуђена опрема испуњава. 
 
        
 

Пријем и провера опреме 
Потребно је предвидети пријем опреме код Испоручиоца о трошку Извођача, на локацији производње 

опреме од стране овлашћених лица Наручиоца (до 3 лица). 
Наручиоц посла има право да предложи, у одвојеној ставци, додатно испитивање о трошку Извођача, које 
има за циљ потврђивање функционалности и безбедности делова. 

 
 

 
Обука за руковање гориоником 

Обавеза понуђача је да о свом трошку обезбеди обуку за 3 лица за рад са испорученим гориоником 
на локацији лабораторије (центра за едукацију) произвођача опреме у трајању од 4 радна дана. 
Сва испоручена опрема треба да буде фабрички испитана и да за то има потребну документацију.  
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4. ОПШТИ УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

Приликом демонтаже опреме и монтаже котла потребно је применити технологију заштите којом се 
спречава 100% пада било каквог материјала, посматрано по целој висини извођења радова на котлу и у 
котлу. Ако дође до оштећења, извођач сноси трошкове према наручиоцу и према трећим лицима. 

Пре почетка радова извршити пријаву градилишта, елаборат уређења градилишта, заштите на раду и 
пројекат скеле, те све наведено предати Служби или лицу за  безбедност и здравље на раду Наручиоца. 
Радови могу да отпочну са реализацијом од тренутка обостраног потписивања Споразума о утврђеним 
мерама за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених и обезбеђењу 
осигурања.  

За спровођење безбедности и здравља на раду лица која учествују у радном процесу, као и лица која 
се затекну у радној околини неопходно је придржавати се свих одредби Закона о безбедности и здравља 
на раду (сл. гласник РС бр. 101/205 и 91/2015). 

Извођач је у обавези да користи атестирану скелу, атестиране дизалице, а радна снага која се ангажује 
мора да је способна за рад на висини и да се придржава свих одредби Правилника о превентивним 
мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (сл. гласник РС бр. 23/2009,123/2012 
и 02/2015). 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКE, ИСПОРУКE И РАДОВА НА МОНТАЖИ НОВОГ КОТЛА (25 MW) И 
ГОРИОНИКА НА ТОПЛАНИ КОТЕЖ 

 

Р.Б. Опис 
Једин. 
мере 

Кол. 

1.  

1.1. КОТАО 
 

*Израда и испорука новог вреловодног, водогрејног котла следећих 
карактеристика: 
-Топлотни капацитет ... 25 MW 
-Стандард израде … SRPS EN 12952 
-Температура воде – улаз … 70°C 
-Температура воде – излаз … 130°C 
-Максимални радни притисак … 14 bar 
-Прорачунски притисак … 16 bar 
-Топлотни степен корисности са економајзером … min 97% 
 

*Aтестиранa, сигурноснa опремa котла мора бити у складу са EN12828 и 
садржи следеће елементе:  
-Сигурносни вентил 
-Термостат сигурносни 
-Пресостат високог притиска 
-Пресостат ниског притиска 
 

*На котлу треба да се налази комплетно инструментација за сигуран и 
безбедан рад котла. 
*Котао је изолован минералном вуном у облози Ал-лима или заштићеног 
челичног лима 
*Котао са ватросталним озидом око грла горионика, улазних и надгледних 
отвора 
 

Произвођач: …………………… 
Тип: …………………………….... 

ком. 1 

1.2. ЕКОНОМАЈЗЕР 
 

*Израда и испорука новог размењивача топлоте са спирално оребреним, 
континуално завареним цевима, изолован. 
 

*Карактеристике економајзера:  
- Стандард израде …SRPS EN 12952 
- Температура димних гасова – улаз … 195°C 
 

Произвођач: ………………………… 
Тип: ………………………………….... 

ком. 1 

1.3. ГАСНИ ГОРИОНИК И ПРАТЕЋА ОПРЕМА 
 

*Испорука новог горионика и вентилатора, предвиђених за рад са 
фреквентним регулатором ( дуоблок варијанта). 
 
*За горионик је потребно испоручити одговарајући управљачки систем. 
 

*Горионик је потребно да буде опремљен са сигурносном и регулационом 
опремом, као и одговарајућим детектором пламена и мора испуњавати 
услове у складу са стандардима EN 676 и EN 267. 
 
*Горионик је потребно испоручити комплетно са гасном рампом.  
 

Маxимална снага ............. MW 
 
Електрична снага ……….. kW 
 

I max: ……. A 
I nom: ……. A  
 

Произвођач: ………………………….. 
Тип: ……………………………………. 

компл. 1 
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НАПОМЕНА: 
 

 ЈАВНОМ НАБАВКОМ НИСУ ОБУХВАЋЕНИ ПОВЕЗНИ ЦЕВОВОДИ, ДИМНИ КАНАЛИ, 
АРМАТУРА, ПУМПЕ И СЛ., ШТО ЈЕ ПРЕДМЕТ ПОСЕБНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

 ГАРАНЦИЈА НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ И УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ ЈЕ МИН. ДВЕ ГОДИНЕ. 

 
 

Обилазак топлане Котеж у Панчеву, ул. Стевана Шупљикца бб, за  коју се ради 
набавка и уградња новог  котла заказује се за 31.01.2019. године у 10 часова.  
Потврда са обављеног обиласка није обавезујући услов за подношење понуде  
 
 

1.4. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГОРИОНИК 
*Уз горионик испоручити следеће резервне делове: 
- потпални електромагнетни вентил ... ком. 1 
- фотоћелија или јонизациона сонда ... ком. 1 
- пресостат макс. притиска гаса ... ком. 1 
- пресостат мин. притиска гаса ... ком. 1 
- управљачка послуживачка јединица са дисплејом и каблом (уколико се 
повезује путем конектора) ... 1 ком. 
- програматор горионика са припадајућим конекторима ... 1 ком. 
- високонапонски трансформатор са кабловима ... 1 ком. 
- високонапонске електроде за паљење ... 2 ком. 
- трансформатор за напајање аутоматике горионика (уколико исти постоји) ... 
1 ком. 
- комплет сервомотора горионика (гас, ваздух и мешалиште, ако је такав тип 
горионика) ... 1 копл. 
- температурни сензор за воду у котлу ... 1 ком. 
- пресостат мин. притиска ваздуха ... 1 ком. 
- уложак за филтер на гасној рампи са заптивачем поклопца ... 2 ком. 

компл. 1 

1.5. УПРАВЉАЧКИ ELEKTРO ОРМАН 
 
*Испорука управљачког електроормана, који служи за  управљање радом 
горионика и котла. 
 
Произвођач: ............................................... 

ком. 1 

2.  

2.1. Монтажа новог котла (25 MW) и  економајзера и пратеће опреме из ставке 
1.1. и 1.2. 

компл. 1 

2.2. Монтажа новог гасног горионика и пратеће опреме из ставке 1.3. и 1.5. компл. 1 

3.  

3.1. 
Испитивање заварених спојева методама ИБР-а, од стране Овлашћене 
лабораторије, коју ће ангажовати Извођач 

пауш.  
  

  

3.2. 
Испитивање котла хладном воденом пробом (хидротестирање), у присусуству 
Именованог тела, које ће ангажовати Извођач 

пауш.  
  

  

3.3. 
Пуштање у рад котловског постројења и пробни рад, са издавањем 
одговарајућих извештаја, уз доказивање тражених параметара снаге и 
емисије штетних гасова 

пауш.  
  

  

3.4. 
Обуке запослених за рад са котлом, гориоником и обука за сервисирање 
горионика 

пауш.  
 
 

 
  

4.      

4.1. 
Израда одговарајуће пројектне документације за добијање грађевинске 
дозволе и пројекта за извођење (у три  штампана примерка + електронски) 

компл. 1 

4.2. 
Израда пројектно-техничке документације новог котла (у три  штампана 
примерка + електронски) 

компл. 1 

4.3. Израда  А.Т.Д. новог котла (у три  штампана примерка + електронски) компл. 1 

4.4. Израда  А.Т.Д. горионика (у три  штампана примерка + електронски) компл. 1 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове 
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 
1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
                                              ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 
1. 1.1 Неопходан финансијски капацитет – да је  имао укупне приходе  за три године (2015, 2016 
и 2017.) у висини од најмање 120.000.000,00 динара и да у последњих шест месеци није био у блокади рачуна 

 Доказује се билансом стања са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три обрачунске 
године само уколико понуђач подлеже ревизији. 

 Доказује се Специјализованим ''Извештајем 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 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. 

1.2 Неопходан финансијски капацитет – да је  имао укупне приходе од израде и уградње добара 
која су предмет набавке  за три године (2016, 2017 и 2018.) у висини од најмање 120.000.000,00 
динара  

 Доказује се референц листом Понуђача која садржи: податке о наручиоцу добара и списак 
најважнијих израђених и уграђених добара са износима, датумима и листама купаца односно 
наручилаца за претходне три године. 

 Приложена референц листа се доказује са оригиналним потврдама или овереним копијама издатим 
од стране Наручилаца наведених у референц листи. Наведене оригиналне потврде или оверене 
копије издате од стране Наручилаца, понуђач је дужан да достави уз понуду без обзира на потписан 
образац Изјаве о испуњавању свих услова утврђених конкурсном документацијом. 

2. Неопходан пословни капацитет 

2.1. Понуђач који је у последње три године (2016, 2017, 2018)  израдио и уградио најмање 2 (два) вреловодна 
котла снаге од 25 MW или веће снаге, са степеном корисности 97% и више, а као гориво-природни гас. 
 

 Доказује се референц листом Понуђача која садржи: податке о наручиоцу добара и списак 
најважнијих израђених и уграђених добара са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца за 
претходне три године. 

 Приложена референц листа се доказује са оригиналним потврдама или овереним копијама издатим 
од стране Наручилаца наведених у референц листи. Наведене оригиналне потврде или оверене копије 
издате од стране Наручилаца, понуђач је дужан да достави уз понуду без обзира на потписан образац Изјаве 
о испуњавању свих услова утврђених конкурсном документацијом. 
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 Доказује се са минималним условом две референце која се доказује оригиналом или овереном 
копијом потврде купца и копијом званичног извештаја о гарантном испитивању акредитоване лабораторије. 

3. Неопходан кадровски капацитет 
3.1. Понуђач мора да поседује неопходан кадровски капацитет и то: 
- Најмање два дипломирана  инжењера машинства, оба са лиценцама 330 и 430, или више инжењера   
             са појединачним лиценцма 
- Најмање једног инжењера заваривања са сертификатом IWЕ или ЕWЕ, 
- Најмање три ТIG сертификована заваривача, 
- Најмање три REL  сертификована заваривача 
- Најмање три MIG/МАG сертификованa заваривача, 
- Најмање пет бравара. 
 НАПОМЕНА: један заваривач може имати сертификат за више поступака. У зависности од тога да ли 
један заваривач има сертификат за један или више тражених поступака, минимални број захтеваних 
заваривача може бити од 3 до 9. 

 Доказује се приложеном копијом М обрасца, ако су у радном односу. 

 Доказује се копијом уговора о радном  ангажовању, ако су радно ангажовани код понуђача. 

 Инжењерске лиценце се доказују потврдом Инжењерске коморе Србије о важењу лиценце (ове 
документе Понуђач није у обавези да достави, уколико су исте доступне на интернет страници Инжењерске 
коморе Србије). 

 Сертификати о стручној оспособљености заваривача се доказују одговарајућом копијом 
сертификата. 

 
4. Неопходан технички капацитет 
4.1. Понуђач мора да поседује неопходан технички капацитет и то сертификате према стандардима: 
       - ISО 9001 
       - ISО 14001 
       - ОHSAS 18001  
       - ЕN ISО 3834-2 
       - PЕD 2014/68/ЕU за ЕN 12952 или други одговарајући 
       - ЕN 1090-2 или други одговарајући 
 
Доказује се копијом  одговарајућег сертификата за наведене стандарде. 
 
4.2. Граничне вредности 
            Понуђач мора да гарантује топлотни степен корисности котла  

 Доказивање граничних вредности се врши испитивањем током пробног рада постројења према 
захтеву SRPS EN 12952-15 или одговарајући, а обрачун резултата индиректном методом. Гарантно 
испитивање изводи овлашћена акредитована лабораторија, које је обавеза Извођача, а све у договору са 
Инвеститором. 

 4.3. Производни погон 
           Минимални услови које понуђач мора да испуни: 
- Хала за производњу котлова и опреме под притиском опремљене одговарајућим мосним дизалицама 
(крановима) 
- Наткривено складиште за материјал. 

 Доказује се изводом из катастра непокретности или уговором о закупу, а за кран (најмање један) копија 
важећег атеста 

4.4. Опрема за заваривање 
-   ТИГ апарати – 3 комада, 
-   РЕЛ апарати  - 3 комада, 
-   MIG/МАG апарати – 3 комада. 

 Доказује се картоном опреме или књиговодствена пописна листа или лагер листа основних средстава 
и сертификат исправности уређаја или важеће гаранције за уређаје 

4.5. Посебни захтеви за произвођача котла 
-   Способност производње цевних панела који ће се користити у изради котла. 

 Доказује се са WPQR копијом сертификата за цевни екран (панел) према SRPS EN 12952-5 или 
одговарајући 

 
- Способност савијања цеви које ће се користити у изради котла. 

 Доказује се са BPQR копијом сертификата према SRPS EN 12952-5 или одговарајући. 
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- Способност израде континуално заварених оребрених цеви које ће се користити у изради економајзера 
(утилизатора). 

 Доказује се са (копијом сертификата) WPQR сертификатом према SRPS EN 15614-1. 
 
 
a. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора 
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона  
 
b. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници 
и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-
а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције 
за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

4) Услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН – Доказ:  изјава понуђача 
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 
не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. 
ЗЈН. могу да доставе изјаву да су регистровани у Регистру понуђача или да доставе копију 
решења о упису у Регистар понуђача. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 
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ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ПОНУЂАЧ 
ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
ДОСТАВЉАЊЕ ТРАЖЕНИХ ДОКАЗА 

1. ФИНАНСИЈСКИ  КАПАЦИТЕТ 

1.1 Неопходан финансијски капацитет – да 
је  имао укупне приходе  за три године 
(2015, 2016 и 2017.) у висини од најмање 
120.000.000,00 динара и да у последњих 
шест месеци није био у блокади рачуна 

 Доказује се билансом стања са мишљењем 
овлашћеног ревизора за претходне три обрачунске 
године само уколико понуђач подлеже ревизији. 

 Доказује се Специјализованим ''Извештајем 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.  

1.2 Неопходан финансијски капацитет – да 
је  имао укупне приходе од продаје добара 
која су предмет набавке  за три године 
(2015, 2016 и 2017.) у висини од најмање 
120.000.000,00 динара  

 

  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 претходне три године. 
  Приложена референц листа се доказује са 
оригиналним потврдама или овереним копијама 
издатим од стране Наручилаца наведених у референц 
листи. Наведене оригиналне потврде или оверене 
копије издате од стране Наручилаца, понуђач је дужан 
да достави уз понуду без обзира на потписан образац 
Изјаве о испуњавању свих услова утврђених 
конкурсном документацијом. 

2.                                          ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ 

 Понуђач који је у последње три године 
(2016, 2017, 2018)  израдио и уградио 
најмање 2 (два) вреловодна котла снаге 
од 25 MW или веће снаге, са степеном 
корисности 97% и више, а као гориво-
природни гас. 
 

  Доказује се референц листом Понуђача која садржи: 
податке о наручиоцу добара и списак најважнијих 
израђених и уграђених добара са износима, датумима 
и листама купаца односно наручилаца за претходне три 
године. 
  Приложена референц листа се доказује са 
оригиналним потврдама или овереним копијама 
издатим од стране Наручилаца наведених у референц 
листи. Наведене оригиналне потврде или оверене 
копије издате од стране Наручилаца, понуђач је дужан 
да достави уз понуду без обзира на потписан образац 
Изјаве о испуњавању свих услова утврђених 
конкурсном документацијом. 

  Доказује се са минималним условом две референце 
која се доказује оригиналом или овереном копијом 
потврде купца и копијом званичног извештаја о 
гарантном испитивању акредитоване лабораторије. 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 Понуђач мора да поседује неопходан 
кадровски капацитет и то: 
-Најмање два дипломирана  инжењера 
машинства, оба са лиценцама 330 и 430, 
или више инжењера  са појединачним 
лиценцма 
-Најмање једног инжењера заваривања са 
сертификатом IWЕ или ЕWЕ, 
-Најмање три ТIG сертификована 
заваривача, 

  Доказује се приложеном копијом М обрасца, ако су у 
радном односу. 
  Доказује се копијом уговора о радном  ангажовању, ако 
су радно ангажовани код понуђача. 
  Инжењерске лиценце се доказују потврдом 
Инжењерске коморе Србије о важењу лиценце (ове 
документе Понуђач није у обавези да достави, уколико 
су исте доступне на интернет страници Инжењерске 
коморе Србије). 
  Сертификати о стручној оспособљености заваривача 
се доказују одговарајућом копијом сертификата. 



II Измена  конкурсне документације у поступку   ЈН 1/2018               20/1 

-Најмање три REL  сертификована 
заваривача 
-Најмање Четири MIG/МАG сертификованa 
заваривача, 
-Најмање пет бравара. 
НАПОМЕНА: један заваривач може имати 
сертификат за више поступака. У 
зависности од тога да ли један заваривач 
има сертификат за један или више 
тражених поступака, минимални број 
захтеваних заваривача може бити од 3 до 
9. 

 

4.  ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

4.1. Понуђач мора да поседује неопходан 
технички капацитет и то сертификате 
према стандардима: 
- ISО 9001 
- ISО 14001 
- ОHSAS 18001  
- ЕN ISО 3834-2 
- PЕD 2014/68/ЕU за ЕN 12952 или други 
одговарајући 
- ЕN 1090-2 или други одговарајући 

 

 

 

Доказује се картоном опреме или књиговодствена 
пописна листа или лагер листа основних средстава и 
сертификат исправности уређаја или важеће гаранције 
за уређаје 

 

4.2. Граничне вредности 
Понуђач мора да гарантује топлотни степен 
корисности котла (степен корисности 97% 
и више). 

 Доказивање граничних вредности се врши 
испитивањем током пробног рада постројења према 
захтеву SRPS EN 12952-15 или одговарајући, а 
обрачун резултата индиректном методом. Гарантно 
испитивање изводи овлашћена акредитована 
лабораторија, које је обавеза Извођача, а све у 
договору са Инвеститором. 

4.3. Производни погон 
 Минимални услови које понуђач мора да 
испуни: 

- Хала за производњу котлова и 
опреме под притиском опремљене 
одговарајућим мосним дизалицама 
(крановима) 
- Наткривено складиште за 
материјал. 
 

-Доказује се изводом из катастра непокретности или 
уговором о закупу, а за кран (најмање један) копија 
важећег атеста 

 

4.4. Опрема за заваривање 
-   TIG апарати – 3 комада, 
-   REL апарати  - 3 комада, 
-   MIG/МАG апарати – 3 комада. 

  Доказује се картоном опреме и сертификатом 
исправности уређаја. 

4.5. Посебни захтеви за произвођача котла 
 

-   Способност производње цевних панела 
који ће се користити у изради котла. 
 
- Способност савијања цеви које ће се 

користити у изради котла. 
-  
- Способност израде континуално 

заварених оребрених цеви које ће се 
користити у изради економајзера 
(утилизатора). 

   
 
  Доказује се са WPQR копијом сертификата за цевни 
екран (панел) према SRPS EN 12952-5 или 
одговарајући 
 
  Доказује се са BPQR копијом сертификата према 
SRPS EN 12952-5 или одговарајући. 
 
 
  Доказује се са (копијом сертификата) WPQR 
сертификатом према SRPS EN 15614-1. 
 

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе 
да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и 
у ком проценту укупне вредности јавне набавке, а који не може бти већи од 50% као и  део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.    
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може 
пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе 
доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру 
услова јавно доступни. 
 
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, осим уколико 
подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
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. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 
услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: Најнижа понуђена цена. 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о 
додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти 
гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће 
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити 
у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења 
путем жреба. 
 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
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 услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. 

ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, 

наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6) 
7) Листа референци са потребама за референце за доказивање услова из чл. 76. тач. 1.2  (Образац 7) 
8) Листа референци са потребама за референце за доказивање услова из чл. 76. тачка 2 (Образац 8) 
9) Модел уговора (Образац 9) 
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                                                                                                                   (ОБРАЗАЦ 1) 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара - ЈН 01/2018 НАБАВКА И 
УГРАДЊА НОВОГ  ВРЕЛОВОДНОГ ГАСНОГ КОТЛА  СНАГЕ 25 MW СА ГОРИОНИКОМ 
 

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  
 

 
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 

 

 
2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ЈН 01/2018 НАБАВКА И УГРАДЊА НОВОГ  ВРЕЛОВОДНОГ ГАСНОГ 

КОТЛА  СНАГЕ 25 MW СА ГОРИОНИКОМ 
 

Укупна цена без ПДВ-а   
ПДВ  

Укупна цена са ПДВ-ом   
Рок и начин плаћања 
 

Аванс 30% а рок плаћања је 45 дана од дана фактурисања 
по привременим и окончаној ситуацији. Плаћање се врши 
уплатом на рачун понуђача на основу документа из кога се 
види да је добро  испоручено или услуга извршена 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) _____________ дана 

 
Место  и рок испоруке и извршења услуга 
(радова) 
 

 
Место испоруке: Топлана Котеж у Панчеву, С.Шупљикца  бб 
6 месеци по потписивању уговора 

Гарантни рок (не краћи од 24 месеца) _____________месеци 

 
 
 
Датум                                                         Понуђач 

                 М. П.  
_____________________________                          ________________________________ 
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5) 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: 

 

 
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. 

 
 
 
 

6) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
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. 

 

 

Датум                                                Понуђач 
                М. П.  

_____________________________                          ________________________________ 
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                                                                                                                          (ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА НОВОГ КОТЛА (25 MW) СА ГОРИОНИКОМ  

 

Р.Б. Опис 
Једин. 
мере 

Кол. 
Јед. цена 

у без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена  

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

 

1. ИЗРАДА И ИСПОРУКА НОВОГ КОТЛА, ГОРИОНИКА И ОПРЕМЕ 

1.1. КОТАО 
*Израда и испорука новог вреловодног, водогрејног котла 
следећих карактеристика: 
-Топлотни капацитет ... 25 MW 
-Стандард израде … SRPS EN 12952 
-Температура воде – улаз … 70°C 
-Температура воде – излаз … 130°C 
-Максимални радни притисак … 14 bar 
-Прорачунски притисак … 16 bar 
-Топлотни степен корисности са економајзером … min 97% 
*Aтестиранa, сигурноснa опремa котла мора бити у складу са 
EN12828 и садржи следеће елементе:  
-Сигурносни вентил 
-Термостат сигурносни 
-Пресостат високог притиска 
-Пресостат ниског притиска 
*На котлу треба да се налази комплетно инструментација за 
сигуран и безбедан рад котла. 
*Котао је изолован минералном вуном у облози Ал-лима или 
заштићеног челичног лима 
*Котао са ватросталним озидом око грла горионика, улазних и 
надгледних отвора 
Произвођач: …………………… 
Тип: …………………………….... 

ком. 1 

  

1.2. ЕКОНОМАЈЗЕР 
*Израда и испорука новог размењивача топлоте са спирално 
оребреним, континуално завареним цевима, изолован. 
*Карактеристике економајзера:  
- Стандард израде …SRPS EN 12952 
- Температура димних гасова – улаз … 195°C 
Произвођач: ………………………… 
Тип: ………………………………….... 

ком. 1 

  

1.3. ГАСНИ ГОРИОНИК И ПРАТЕЋА ОПРЕМА 
*Испорука новог горионика и вентилатора, предвиђених за рад 
са фреквентним регулатором ( дуоблок варијанта). 
*За горионик је потребно испоручити одговарајући управљачки 
систем. 
*Горионик је потребно да буде опремљен са сигурносном и 
регулационом опремом, као и одговарајућим детектором 
пламена и мора испуњавати услове у складу са стандардима 
EN 676 и EN 267. 
*Горионик је потребно испоручити комплетно са гасном рампом.  
Маxимална снага ............. MW 
Електрична снага ……….. kW 
I max: ……. A 
I nom: ……. A  
 
Произвођач: ………………………….. 
Тип: ……………………………………. 

компл. 1 
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1.4. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГОРИОНИК 
*Уз горионик испоручити следеће резервне делове: 
- потпални електромагнетни вентил ... ком. 1 
- фотоћелија или јонизациона сонда ... ком. 1 
- пресостат макс. притиска гаса ... ком. 1 
- пресостат мин. притиска гаса ... ком. 1 
- управљачка послуживачка јединица са дисплејом и каблом 
(уколико се повезује путем конектора) ... 1 ком. 
- програматор горионика са припадајућим конекторима ... 1 ком. 
- високонапонски трансформатор са кабловима ... 1 ком. 
- високонапонске електроде за паљење ... 2 ком. 
- трансформатор за напајање аутоматике горионика (уколико 
исти постоји) ... 1 ком. 
- комплет сервомотора горионика (гас, ваздух и мешалиште, ако 
је такав тип горионика) ... 1 копл. 
- температурни сензор за воду у котлу ... 1 ком. 
- пресостат мин. притиска ваздуха ... 1 ком. 
- уложак за филтер на гасној рампи са заптивачем поклопца ... 2 
ком. 

компл. 1 

  

1.5. УПРАВЉАЧКИ ELEKTРO ОРМАН 
*Испорука управљачког електроормана, који служи за  
управљање радом горионика и котла. 
Произвођач: ............................................... 

ком. 1 

  

УКУПНО ЗА ИЗРАДУ И ИСПОРУКУ 1. (без ПДВ-а):  

2. МОНТАЖНИ РАДОВИ 

2.1. Монтажа новог котла (25 MW) и  економајзера и пратеће опреме 
из ставке 1.1. и 1.2. 

компл. 1   

2.2. 
Монтажа новог гасног горионика и пратеће опреме из ставке 1.3. 
и 1.5. 

компл. 1   

УКУПНО ЗА МОНТАЖНЕ РАДОВЕ 2. (без ПДВ-а):  

 

3. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 

3.1. 
Испитивање заварених спојева методама ИБР-а, од стране 
Овлашћене лабораторије, коју ће ангажовати Извођач 

пауш.    
  

  

3.2. 
Испитивање котла хладном воденом пробом (хидротестирање), 
у присусуству Именованог тела, које ће ангажовати Извођач 

пауш.    
  

  

3.3. 
Пуштање у рад котловског постројења и пробни рад, са 
издавањем одговарајућих извештаја, уз доказивање тражених 
параметара снаге и емисије штетних гасова 

пауш.    
  

  

3.4. 
Обуке запослених за рад са котлом, гориоником и обука за 
сервисирање горионика 

пауш.    
  

  

УКУПНО ЗА ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 3. (без ПДВ-а):   

 

4. ИЗРАДА  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

4.1. 
Израда одговарајуће пројектне документације за добијање 
грађевинске дозволе и пројекта за извођење (у три  штампана 
примерка + електронски) 

компл. 1 
  

4.2. 
Израда пројектно-техничке документације новог котла (у три  
штампана примерка + електронски) 

компл. 1 
  

4.3. 
Израда  А.Т.Д. новог котла (у три  штампана примерка + 
електронски) 

компл. 1 
  

4.4. 
Израда  А.Т.Д. горионика (у три  штампана примерка + 
електронски) 

компл. 1 
  

УКУПНО ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 4. (без ПДВ-а):  
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УКУПНО, БЕЗ ПДВ-а (1+2+3+4):  

ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  
 

 

 

 
НАПОМЕНА: 
 

 ЈАВНОМ НАБАВКОМ НИСУ ОБУХВАЋЕНИ ПОВЕЗНИ ЦЕВОВОДИ, ДИМНИ КАНАЛИ, 
АРМАТУРА, ПУМПЕ И СЛ., ШТО ЈЕ ПРЕДМЕТ ПОСЕБНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

 ГАРАНЦИЈА НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ И УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ ЈЕ МИН. ДВЕ ГОДИНЕ. 
 

 
 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5. уписати јединичну цена без ПДВ-а за свако тражено добро или услугу  која је  предмет 
јавне набавке  

 у колони 6. уписати укупну цена без ПДВ-а за свако тражено добро или услугу  која је  предмет јавне 
набавке  

 На крају  уписати  укупну цену без ПДВ-а за сва тражена добра и услуге  која су предмет јавне набавке, 
ПДВ и  укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом и попунити табелу о карактеристикама понуђене 
опреме. 

 
 

Датум:                 М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II Измена  конкурсне документације у поступку   ЈН 1/2018               27/1 

 
 
 

 
           (ОБРАЗАЦ 3) 

 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за набавку ЈН 1/2018 - Набавка 
и уградња новог  вреловодног гасног котла снаге 25 MW са гориоником, како следи у табели: 
 
 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П.    Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 
 

  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
 
 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________________ даје:  
                                                                                              (Назив понуђача)  

 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
добара - ЈН 1/2018 - Набавка и уградња новог  вреловодног гасног котла снаге 25 MW са гориоником, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 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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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  
   
 
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  ________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке 
добара -  ЈН 01/2018 - Набавка и уградња новог  вреловодног гасног котла снаге 25 MW са гориоником, 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 
Обавезни услови из чалана 75. ЗЈН 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) Закона); 

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 
 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача 
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају 
заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу  
   
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  ________________________________________________________[навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке ЈН 1/2018 - Набавка и уградња новог  вреловодног гасног котла снаге 25 MW са 
гориоником,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 
за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 
4) ЗЈН); 

4)    Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 

 

 

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ 
 

ЈН 1/2018 - НАБАВКА И УГРАДЊА НОВОГ  ВРЕЛОВОДНОГ ГАСНОГ КОТЛА  
СНАГЕ 25 MW СА ГОРИОНИКОМ 

 
 

Укупан број израђених и уграђених вреловодних гасних котлова снаге од 25 MW или веће снаге,  
исказан на листи референци представља  вредност израђених и уграђених у последње три године (2016, 
2017, 2018), а на основу оверених потврда за сваку годину појединачно.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 

   

 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
Напомена:  Укупне вредности исказане у Листи референци доказују се потписаним и овереним 
Потврдама које дајемо у прилогу (потврде копирати по потреби). 
 
 
 
 
 
 
 

Укупна вредност 
израђених и уграђених 

вреловодних гасних 
котлова снаге од мин. 25 

MW или веће снаге  у 
2016. години 

 

Укупна вредност 
израђених и уграђених 

вреловодних гасних 
котлова снаге од мин. 25 

MW или веће снаге  у  
2017. години 

 

Укупна вредност 
израђених и уграђених    

вреловодних гасних 
котлова снаге од мин. 25 

MW или веће снаге у 
2018. години 

 

Укупна вредност 
израђених и уграђених    

вреловодних гасних 
котлова снаге од мин. 25 

MW или веће снаге  у  
последње три године 

(2016, 2017, 2018): 
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Назив купца:  
Седиште:  
Матични број:  
Порески идентификациони број:  
Телефон:  
 
 
Купац издаје 
 

ПОТВРДУ   
 
 

Да је продавац/понуђач  _________________________________________________________________ 
                        [назив и седиште продавца/понуђача]  
 

У претходне три године (2016, 2017. и 2018.) купцу/наручиоцу израдио и уградио вреловодне гасне 
котлове  снаге од  25 MW  или веће за три године  и то: 

 
2016. ____________ камада, снаге _______MW у вредности _________________ динара без ПДВ-а 
 
2017. ____________ камада, снаге _______MW у вредности _________________ динара без ПДВ-а 
 
2018. ____________ камада, снаге _______MW у вредности _________________ динара без ПДВ-а 

  
 
 
Потврда се издаје на захтев продавца/понуђача ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке добара – 
ЈН 1/2018 - Набавка и уградња новог  вреловодног гасног котла снаге 25 MW са гориоником, код 
наручиоца  ЈКП „Грејање“ Панчево и у друге сврхе се не може користити.  
 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног  

лица купца 

   

 
 
 
 
 

Напомена: потврде копирати  по потреби 
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(ОБРАЗАЦ 8) 
 

 

 

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ 
 

ЈН 1/2018 - НАБАВКА И УГРАДЊА НОВОГ  ВРЕЛОВОДНОГ ГАСНОГ КОТЛА  
СНАГЕ 25 MW СА ГОРИОНИКОМ 

 
 

Укупан број израђених и уграђених вреловодних гасних котлова снаге од 25 MW или веће снаге,  са 
степеном корисности 97% и више, а као гориво-природни гас исказан на листи референци представља  
број израђених и уграђених добара у последње три године (2016, 2017, 2018), а на основу оверених потврда 
за сваку годину појединачно.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 

   

 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
Напомена:  Укупне вредности исказане у Листи референци доказују се потписаним и овереним 
Потврдама које дајемо у прилогу (потврде копирати по потреби). 
 
 

Број   израђених и 
уграђених вреловодних 
гасних котлова снаге од 

мин. 25 MW или веће 
снаге,  са степеном 
корисности 97% и 
више, а као гориво-

природни гас   
 у 2016. години 

 
Број   израђених и 

уграђених  вреловодних 
гасних котлова снаге од 

мин. 25 MW или веће 
снаге,  са степеном 
корисности 97% и 
више, а као гориво-

природни гас   
у 2017. години 

 

 
Број   израђених и 

уграђених  вреловодних 
гасних котлова снаге од 

мин. 25 MW или веће 
снаге,  са степеном 
корисности 97% и 
више, а као гориво-

природни гас   
у 2018. години 

 

 
Укупан број    

израђених и уграђених  
вреловодних гасних 

котлова снаге од мин. 25 
MW или веће снаге,  са 
степеном корисности 

97% и више, а као 
гориво-природни гас  у 
последње три године 

(2016, 2017, 2018): 
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Назив купца:  
Седиште:  
Матични број:  
Порески идентификациони број:  
Телефон:  
 
 
Купац издаје 
 

ПОТВРДУ   
 
 

Да је продавац/понуђач  _________________________________________________________________ 
                        [назив и седиште продавца/понуђача]  
 

У претходне три године (2016, 2017. и 2018.) купцу/наручиоцу израдио и уградио вреловодне гасне 
котлове  снаге од  25 MW  или веће са степеном корисности 97% и више, а као гориво-природни гас за три 
године  и то: 

 
 
2016. ____________ камада, снаге _______MW са степеном корисности од _____% 
 
2017. ____________ камада, снаге _______MW са степеном корисности од _____% 
 
2018. ____________ камада, снаге _______MW са степеном корисности од _____% 

  
 
 
Потврда се издаје на захтев продавца/понуђача ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке добара – 
ЈН 1/2018 - Набавка и уградња новог  вреловодног гасног котла снаге 25 MW са гориоником, код 
наручиоца  ЈКП „Грејање“ Панчево и у друге сврхе се не може користити.  
 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног  

лица купца 

   

 
 
 
 
 

Напомена: потврде копирати  по потреби 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА                                                                                  (ОБРАЗАЦ 9)

     
 

                                                                                                                                     
 

Број: 6/  
Панчево,           .2019. година     
 

 
УГОВОР О НАБАВЦИ И УГРАДЊИ НОВОГ ВРЕЛОВОДНОГ ГАСНОГ КОТЛА  

КОТЛА СА ГОРИОНИКОМ  
 
Закључен између:  
 
Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО  улица Цара Душана број 7, ПИБ: 101050607,  матични 
број: 08488754; број рачуна: 160-10373-94; назив банке: BANCA INTESA, телефон: 013/315-400; 
телефакс: 013/351-270; кога заступа в.д. директора Зденка Јокић  (у даљем тексту: купац) 
и 
_________________________________________  улица __________________________, ПИБ: 
______________,  матични број: _____________; број рачуна:____________________; назив банке: 
________________, телефон: ____________; телефакс: __________; кога заступа 
____________________________________ (име и функција)  (у даљем тексту: купац) 
 
Основ уговора: ЈН број: ЈН 01/2018 - Набавка и уградња новог  Котла снаге  25 MW са 
гориоником за топлану Котеж  
Понуда изабраног понуђача бр. ...................................... од............................... 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................од............................. 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Овим уговором Купац  поверава  Продавцу  испоруку  и  уградњу новог  Котла снаге  25 MW са 
гориоником за топлану Котеж у Панчеву, након претходно спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке број  1/2018, у свему према усвојеној понуди и техничкој спецификацији уз исту, које чине 
саставни део овог Уговора, важећим техничким нормама и стандардима, Закону о планирању и 
изградњи и осталим прописима и правилима струке, односно условима из овог Уговора. 
 

Члан 2. 
Предмет овог уговора из члана 1. обухвата: 

- израду пројектно - техничке документације према датом пројектном задатку, 
- израду/набавку и испоруку новог котла, горионика и опреме 
- монтажа новог котла и пратеће опреме (осим набавки и радова на изради и повезивању 

цевовода, димног канала, арматуре, пумпи и сл.) 
- испитивања и пуштања у рад (сви трошкови Именованог тела и овлашћене лабораторије 

падају на терет продавца - наручиоца). 
- израду атестно – техничке документације 

за потребе Купца, a у свему у складу са техничком спецификацијом и техничким описом добара и 
услуга (радова) односно конкурсном документацијом Купца, и понудом Продавца, којe су саставни 
део овог Уговора.  
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Члан 3. 

Продавац,  пре уградње, обезбеђује Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за 
извођење радова, а уколико дође до одступања од Пројеката обезбеђује и Пројекат изведеног 
објекта. Такође, Продавац има обавезу да води исправну документацију у складу са актуелним 
Законом о планирању и изградњи објеката и учествује у Техничком прегледу објекта без накнаде. 
 
Купцу се достављају за котао и горионик: 

 Примерци пројектне документације, који треба да буду испоручени у штампаној форми (3 
примерка) и електронској форми (Word, AutoCAD 2010). Електронска форма документације 
изведеног стања мора да омогући  Купцу у периоду експлоатације слободно уношење 
евентуалних измена, које би настале у процесу одржавања опреме. 

 Записници о функционалном испитивању опреме, пуштању у рад и пробном раду котла и 
горионика. 

 Сва техничка документација за уграђену опрему и документација за горионик  (укључујући и 
MOD BUS адресе параметара) неопходна за повезивање: управљачке јединице горионика, 
фреквентног регулатора вентилатора горионика и ултразвучног мерача протока воде са 
SCADA програмом. 

 
ЦЕНА 

Члан 4. 
Уговорена вредност  добара и пратећих услуга (радова) из члана 2., са пратећом опремом и 
материјалом дефинисаним у свему према техничкој спецификацији, обрачуната је по фиксним 
ценама за јединицу мере и позицијама из техничке спецификације и износи укупно динара без 
______________________ПДВ-а , словима _____________________________________________. 
ПДВ  ће се  обрачунати у складу са важећим законским прописима. 
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током извршења уговорних обавеза. 
 
РОКОВИ 

Члан 5. 
Продавац  ће све своје уговорене обавезе, таксативно набројане у техничкој спецификацији уз 
усвојену понуду, у целости извршити  и сачинити записник о примопредаји у року од шест месеци 
од потписивања уговора, у свему према термин плану који утврди са Купцем.  
 
Пре почетка радова Продавац је дужан да достави прецизан и детаљан Термин план свих фаза 
радова, у свему према техничком опису који је саставни део понуде и овог уговора. 
  
Продавац  је дужан да отвори градилиште и Грађевински дневник,  у року од 7 (седам) дана од 
пријема писаног захтева Купца за отпочињањем посла. 
 

Члан 6. 
Датум увођења Продавца  у посао,  датум  отпочињања вршења услуга израде, испоруке и монтаже 
нове опреме  и датум завршетка пратећих услуга, као и пуштање у рад, евидeнтираће се у дневнику 
извођења радова (вршења услуга). 
Уколико Продавац не поштује динамику вршења услуга и испоруке котла, нити налоге надзорних 
органа, те је очигледно да не може у року завршити радове, Купац може једнострано раскинути овај 
Уговор, активирати банкарску гаранцију из члана 10. и тражити накнаду стварне штете. 
 

Члан 7. 
Рок за испоруку котла и вршења пратећих услуга (радова)  може се продужити на захтев продавца 
ако у уговореном року настану следеће околности: 

- виша сила коју признају постојећи прописи, 
- поступање трећих лица без кривице оба уговарача. 

У случају наступања околности из претходног става продавац је дужан да благовремено поднесе 
захтев за продужење рока за испоруку и извршење услуга, са доказима о времену трајања 
околности које су изазвале продужење рока. 
Уговорне стране су обавезне да о продуженом року сачине анекс овог уговора. 
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ПЛАЋАЊЕ 

Члан 8. 
Купац се обавезује да изврши уплату аванса у висини од 30% вредности посла, најкасније 15 
дана од дана достављања менице или банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 
Извршене услуге и испоручена добра,  плаћају се на основу, од стране надзорних органа, оверених 
привремених и коначне ситуације, које продавац доставља купцу у 6 (шест) примерака. 
Обрачун извршених услуга и испоручених добара вршиће се на основу привремених 
ситуација по изведеним позицијама према динамици  извршења посла, а на основу претходно 
извршене примопредаје добара и услуга. 
Продавац  испоставља привремене ситуације за испоручена добра, извршене услуге и уграђени 
материјал  у року од 5 (пет) дана од последњег дана у месецу у којем су добра испоручена, 
извршене услуге и уграђен материјал  или, уколико је то неопходно, у договору са надзорним 
органима, у току месеца у којем се услуге врше или материјал односно опрема уграђују.  
Надзорни орган је дужан да сваку ситуацију размотри и исту у року од 7 дана од пријема овери и 
достави на плаћање Купцу,  или да у том року исту врати неоверену продавцу са писменим 
образложењем  и разлозима  због којих ситуација није оверена.  
Купац  се обавезује да плаћање по овереним ситуацијама изврши у року од 45 (четрдесет 
пет) дана од дана овере од стране надзорног органа.  
Продавац коначну ситуацију испоставља уз записник о коначном обрачуну добара и  услуга.  
Коначна ситуација се оверава и плаћа у роковима који су уговорени за привремене ситуације 
за испоручена добра и извршене услуге.  
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 9. 
Уколико Продавац касни и не испоручи добро односно не изведе  услуге у уговореном року, 
обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу износ од 0,2 % укупне цене уговорених 
добара и услуга, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене 
уговорених добара и услуга. 
Уколико Продавац  не испоручи добра и не изведе услуге у целости или добра и услуге 
испоручи или изведе делимично, обавезан је да плати Купцу уговорну казну у висини од 10% 
укупне цене уговорених добара и  услуга.  
Право Купца  на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева накнаду штете и 
активирање гаранције из члана 10. овог Уговора. 
 

Члан 10. 
Продавац се обавезује да преда купцу  следећа средства обезбеђења плаћања: 
 

Меница или гаранција за повраћај аванског плаћања Продавац ће доставити купцу,  пре 
уплате аванса, у висини  аванса са ПДВ-ом и мора трајати све до коначног извршења посла.  

 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла Продавац  предаје  Купцу у року од 10 

дана од дана закључења уговора,  у висини од 10 % од у вредности уговора без ПДВ-а, која ће бити 
са клаузулом: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се са роком важности десет дана дужим од рока за 
завршетак посла (6 месеци). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
Купац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да продавац не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором. 

 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  Продавац подноси Купцу 
у тренутку примопредаје предмета уговора, у висини од 10% од  вредности уговора без ПДВ-а. 
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року  мора да важи још 5 пет дана дуже 
од гарантог рока који је одређен за исправан рад. Ако се за време трајања уговора промене рокови 
за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције се мора продужити. Купац ће уновчити 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да Продавац не буде 
извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Трошкове прибављања банкарских гаранција сноси Продавац. 
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НАДЗОР  НАД  ИСПОРУКОМ  КОТЛА  И  ВРШЕЊЕМ  ПРАТЕЋИХ  УСЛУГА  ДЕМОНТАЖЕ 
ПОСТОЈЕЋЕГ  И  МОНТАЖЕ  НОВОГ  КОТЛА 
  

Члан 11. 
Купац  ће вршити стручни надзор над вршењем пратећих услуга демонтаже постојећег котла са 
пратећом опремом, испоруком новог котла са пратећом опремом и његовом монтажом  преко 
надзорних органа који представљају Купца по свим техничким и другим питањима у реализацији 
овог уговора. 
Све писмене инструкције или писмени налози од стране надзорних органа обавезни су за Продавца  
као да их је дао  сам Купац.  
Продавац је дужан да по примедбама датим од стране надзорних органа поступи одмах.  
Ако је Продавац  незадовољан неком одлуком надзорних органа има право да о овоме обавести 
Купца који ће потом одобрити, одбити, или променити одлуку у року од 5 (пет) дана од дана 
добијања захтева. 
Одлука Купца  је обавезна за Продавца. 
 

Члан 12. 
Испорука новог котла  са пратећом  опремом и вршење  пратећих услуга   које су предмет уговора  
не сме да угрози  технолошки процес  рада и производње топлотне енергије  у Топлани Содара  у 
Панчеву. 
Сва штета настала по овом основу пада на терет Продавца. 
 
КВАЛИТЕТ  МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ  
 

Члан 13. 
Новоизрађени котао и целокупна монтажа опреме мора у целости да одговара у пројекту 
дефинисаним решењима и спецификацијама, као и да буде усаглашена са стандардом SRPS EN 
12952 и SRPS EN 12953 или одговарајући и Правилником о техничким захтевима за пројектовање, 
израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском (Сл. Гласник РС број 87/2011) 
 
Све евентуалне измене у току извођења, које обавезно морају одобрити одговорни извођач 
радова, Именовано тело које ангажује Извођач и Надзорни орган, Извођач ће унети у 
документацију.  
 
Све новоуграђене елементе споља заштитити од корозије са основним заштитним слојем.  
 

Члан 14. 
Продавац  је дужан да уз примопредају испоручених добара и  извршених услуга  преда Купцу  
атесте о квалитету уграђених материјала, као и атесте, или гарантне листове, за уграђену опрему. 
 
Обавеза Продавца  је израда Атестно техничке документације (АТД) на основу испоручених добара 
и извршених услуга. Атестно техничка документација мора бити оверена од стране Именованог 
тела.  
 
Атестно техничка документација (АТД) се доставља у  3 примерка у папирној и 1 примерак у 
електронској форми, у свему  према конкурсној документацији Купца. 
 
 
 
ГАРАНТНИ РОК  
 

Члан 15. 
Продавац  гарантује  квалитет испоручених добара и  изведених радова (пратећих услуга) и 
уграђеног материјала у року од ________ (минимум 24 (двадесетчетири)) месеца, рачунајући од 
дана  извршене примопредаје испоручених добара и извршених услуга, односно од дана успешно 
извршене хладне пробе котла са пратећом опремом, верификоване записником обе уговорне 
стране. 
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Члан 16. 

Продавац  је дужан да по пријему писмене рекламације Купца  на квалитет испоручених добара, 
изведених радова или уграђеног материјала у гарантном року, у року од 3 дана од пријема 
рекламације о свом трошку отклони утврђене недостатке настале у гарантном року.  
Продавац  нема обавезу да отклони недостатке настале неправилним коришћењем котловског 
постројења са пратећом опремом, а настале кривицом Купца или трећег лица. 
 

Члан 17. 
У случају да Продавац  не отклони недостатке из члана 16. Купац има право да једнострано раскине 
овај уговор и активира банкарску гаранцију из члана 10. овог Уговора. 
 
ОСИГУРАЊЕ, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА И СНОШЕЊЕ 
РИЗИКА 

Члан 18. 
Продавац је дужан, да пре почетка вршења услуга демонтаже постојећег котла са опремом и 
испоруке добара и вршења услуга монтаже новог котла са пратећом опремом, а до примопредаје, 
о свом трошку осигура, до њихове пуне вредности, материјал и опрему од уобичајених ризика.  
Трошкови осигурања укалкулисани су у уговорену цену. 
Продавац  је дужан да за време испоруке добара и вршења услуга, о свом трошку, на градилишту, 
предузме све уобичајене мере обезбеђења сигурности објекта, радова, опреме, уређаја и 
инсталација, радника, пролазника,  суседних објеката и околине, чувања свих материјалних добара 
од оштећења, или отуђења, као и да организује и спроводи заштиту на раду својих радника према 
Закону о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005) и својим актима, да се 
придржава и спроводи мере противпожарне заштите према актима Купца. 
Продавац је дужан да за време испоруке добара и вршења пратећих  услуга, о свом трошку, на 
градилишту  предузме све уобичајене мере обезбеђења, као и чувања свих материјалних добара 
од оштећења, или отуђења. 

Члан 19. 
Од почетка испоруке добара и вршења услуга   до њихове примопредаје, ризик случајне пропасти 
и оштећења материјала и опреме сноси Продавац, а после примопредаје Купац. 
 
ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУКЕ  ДОБАРА И ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА  И КОНАЧАН ОБРАЧУН 
 

Члан 20. 
Када је котао са пратећом опремом спреман за примопредају,  Продавац писмено позива Купца на 
примопредају, а Купац  ће, одмах након пријема обавештења, без одлагања, приступити 
примопредаји и коначном обрачуну. 
О примопредаји са саставља записник који садржи све битне податке о испорученим добрима и 
извршеним услугама (радовима) и датуме почетка и завршетка примопредаје. 
Ако Купац констатује да испоручена добра и извршене услуге нису завршене, може одбити да 
учествује у примопредаји, у ком случају трошкови свих претходних поступака до одбијања даљег 
учешћа падају на терет Продавца. 
 

Члан 21. 
Коначан обрачун почиње одмах по извршеној примопредаји и завршава се најкасније у року од 60 
(шездесет) дана од дана примопредаје  предметног котла са пратећом опремом и извршеним 
услугама (радовима). 
Коначним обрачуном утврђује се укупна коначна вредост свих испоручених добара и извршених 
услуга на котлу са припадајућом опремом, све остало што по овом уговору мења цену и утиче на 
коначну вредност, сви други битни подаци о којима јесте, или није постигнута сагласност и регулишу 
се све преостале међусобне обавезе у складу са условима из овог Уговора. 
О извршеном кончаном обрачуну сачињава се записник и окончана ситуација за испоручена добра 
и извршене услуге (радове) која је његов саставни део, и који мора бити потписан од стране 
овлашћених лица оба уговарача. 
По завршетку посла Продавац је дужан да повуче своје запослене,  а простор у којем је радио 
рашчисти и очисти. 
Свака уговорна страна сноси своје трошкове коначног обрачуна. 
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РАСКИД УГОВОРА 

Члан 22. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају да друга страна не 
извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају 
да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.  
Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу 
страну. 
Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета проузрокована 
другој уговорној страни, а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих спорова и 
уређивање права и обавеза после раскида. Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора 
дужна је да другој уговорној страни надокнади  стварну штету. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
У случају спора по овом уговору уговорне стране ће спорна питања решавати споразумно. 
Уколико се спор не реши мирним путем за решавање спорних питања надлежан је Привредни суд 
у  Панчеву. 

Члан 24. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, производи правно дејство од дана 
достављања банкарске гаранције за добро извршење посла, а важи до испуњења уговорних 
обавеза обе уговорне стране.  
 

Члан 25. 
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) примерка за Купца, а 2 
(два) примерка за Продавца.  
 
 
 

Продавац                               Купац 
 
   ___________________                                          _________________ 
 
 
 
 
 
Напомена: Модел уговора Понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом сваку страну, и 
стави печат и потпис одговорног лица на последњој страни Уговора, чиме потврђује да се слаже 
са моделом Уговора. Уколико Понуђач подноси заједничку, односно понуду са учешћем 
подизвођача, у моделу Уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно 
подизвођачи. 
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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 НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
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 – ЈН 1/2018 Набавка и уградња новог  вреловодног гасног котла снаге 
25 MW са гориоником - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.02.2018. године, до 12 
часова.  
 
Отварање понуда ће се обавити дана 27.02.2018. године у  12.15 часова, у Панчеву, Цара Душана 7, у 
канцеларији 202.  
 
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. 
   
ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ, ПОПУЊЕНО И ПЕЧАТОМ ОВЕРЕНО,  СЛЕДЕЋЕ: 
 

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 услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, 

наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 
6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, 

наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6) 
7. Оразац листе референци са потврдама за референце за доказивање услова из члана 76. тачка 1.2 

(Образац 7) 
8. Оразац листе референци са потврдама за референце за доказивање услова из члана 76. тачка 2 

(Образац 8) 
9. Модел уговора (Образац 9) 
10. Средство обезбеђења плаћања (меница или банкарска гаранција за озбиљност понуде) 
11. Потврда о обиласку места испоруке и уградње котла (није обавезно) 

 
Обилазак топлане Котеж у Панчеву, ул. Стевана Шупљикца бб, за  коју се ради 
набавка и уградња новог  котла заказује се за 31.01.2019. године у 10 часова.  
Потврда са обављеног обиласка није обавезујући услов за подношење понуде  
 
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуда доказује испуњеност 
обавезних услова. Може написати изјаву да је уписано у Регистар понуђача или доставити Решење о 
упису у Регистар понуђача. 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем  доказа наведених у табели на странама  18  и 19 
Уз понуду се доставља  и  банкарска гаранција или меница за озбиљност понуде. 
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3. ПАРТИЈЕ:  
Набавка и уградња новог  Котла од  17 MW са гориоником за топлану Содара, 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 понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 
одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара Душана 7,  са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара - ЈН 1/2018 Набавка и уградња новог  вреловодног гасног котла 
снаге 25 MW са гориоником - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – ЈН 1/2018 Набавка и уградња новог  вреловодног гасног котла 
снаге 25 MW са гориоником - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – ЈН 1/2018 Набавка и уградња новог  вреловодног гасног котла 
снаге 25 MW са гориоником - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – ЈН 1/2018 Набавка и уградња новог  вреловодног 
гасног котла снаге 25 MW са гориоником - НЕ ОТВАРАТИ”. 
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. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач 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, 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 понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 
испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 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,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у  конкурснoj 
документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 
задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Купац даје аванс у висини од 30% од уговорене вредности а рок плаћања по привременим и коначној 
ситуацији је 45 дана од дана фактурисања. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу 
документа из кога се види да је добро  испоручено и услуге (радови) извршени.. 
 
9.2. Место и рок  испоруке добара и извршења услуга (радова)  
Место испоруке: Топлана Котежу Панчев. 
Рок  испоруке добара и извршења услуга (радова) је 6 месеци по потписивању уговора 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.  
 
9.4 Гаранција 
Продавац даје гаранцију од најмање 24 месеца од дана испоруке. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима 
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 
цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачуната  цена предмета јавне набавке и испорука. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у 
динарима. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ 
ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству 
енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања 
и социјалне политике. 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца - ЈКП „Грејање“ Панчево, 
Цара Душана 7 , електронске поште на e-mail:  sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs; или факсом на број: 013/ 
351-270 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

mailto:sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 01/2018 ”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може 
да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
 
15.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Као средства финансијског обезбеђења изабрани понуђач подноси две менице и две банкарске гаранције 
(или четири банкарске гаранције) : менице (или банкарске гаранције) за озбиљност понуде и  за повраћај 
авансног плаћања и банкарске гаранције за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном 
року. Менице и банкарске гаранције мора да буду безусловне и плативе на први позив, не може да садржи 
додатне услове за исплату, рокове краће од оних које је одредио наручилац, износ мањи од оног који је 
одредио наручилац или промењену месну надлежности за решавање спорова. 
 
Меницу (или банкарску гаранцију) за озбиљност понуде доставља Наручиоцу сваки понуђач уз понуду у 
висини од 5% од понуђене цене без ПДВ-а и мора трајати најмање колико и важење понуде. Наручилац ће 
уновчити меницу/гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 
-уколико понуђач, након истека рока за подношење понуда, повуче или мења своју понуду; 
-уколико понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, благовремено не потпише уговор о јавној 
набавци и уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са 
захтевима из конкурсне документације. 
 
Меницу (или банкарску гаранцију)  за повраћај аванса  Продавац ће доставити купцу,  пре уплате аванса, 
у висини аванса са ПДВ-ом и мора трајати десет дана дуже од рока за коначно извршења посла.  

 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од  вредности уговора без ПДВ-а, 
изабрани понуђач – добављач - достаља, у року од 10 дана по закључењу уговора. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да важи још 30 дана од дана истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције се мора продужити.  

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  Продавац подноси Купцу у тренутку 
примопредаје предмета уговора, у висини од 10% од  вредности уговора без ПДВ-а. Банкарска гаранција за 
отклањање грешака у гарантном року  мора да важи још (5) пет дана дуже од гарантог рока који је одређен 
за исправан рад. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције се мора продужити. Купац  ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у 
гарантном року у случају да Продавац не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором“. 
 
Меницу/банкарску гаранцију за озбиљност понуде се доставља уз понуду,  меница/гаранција за 
повраћај авансног плаћања се доставља по закључењу уговора, а пре уплате аванса, банкарска 
гаранција за добро извршење посла се доставља у року од 10 дана по закључењу уговора, а банкарска 
гаранција за отклањање грешака у гарантном року  у тренутку примопредаје предмета уговора. 
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16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА 
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са 
чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове 
јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора 
преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна 
и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 
10% из тачке 15. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, 
са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека трајања уговора. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора 
да се продужи. 
 
17. 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“.  
 
18. 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 
понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о 
додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти 
гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће 
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити 
у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења 
путем жреба. 

 
19. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - Образац изјаве о трошковима припреме понуде, дат је у конкурсној 
документацији - достављање овог обрасца није обавезно. 
 
20.  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу  да је понуду поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 (Образац изјаве о независној понуди, дат је  у конкурсној документацији). 
 
21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 
СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица сноси понуђач. 
 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, непосредно, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца - ЈКП „Грејање“ 
Панчево, Цара Душана 7, или путем електронске поште на e-mail dragica radulovic@grejanje-pancevo.co.rs;  
број факса: 013/ 351-270. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим у отвореном поступку јавне набавке  ако је примљен 
од стране наручиоца седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 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 става 3, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 
рока за подношење понуда. 
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После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума  и одлуке о обустави 
поступка, рок за подношење захтева за заштиту права у поступку јавне набавке  је  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 захтева, 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. 
 
 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева  за заштиту права, које 
садржи податке из Прилога 3Љ. 
 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије (прималац)  број: 840-30678845-06, уплати 
таксу од 120.000,00 динара, шифра плаћања: 153 или 253; сврха: ЗЗП, назив наручиоца или ознака јавне 
набавке; у  позиву на број уписује се:  број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | 
\ / „ « * и сл; 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 
 
23. РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН  ПОНУЂАЧУ КОМЕ ЈЕ ДОДЕЉЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу коме је додељен  у року од 8 дана од дана протека рока 
за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, ради закључења. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

 
 
 
 
 


