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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА  
ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ, ЛУКОВИ, ПРОЛАЗИ КРОЗ ЗИД 

ШАХТОВА,  СПОЈНИЦЕ... 
 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 30/2014  
 

 
 
 

Наручилац  је примио низ питања и захтева за појашњење конкурсне 
документације за јавну набавку бр. 30/2014 –  Предизоловане челичне цеви, 
лукови, пролази кроз зид шахтова,  спојнице... (ознаке из Општег речника 
набавки 44163000 - Цеви и арматура, 44167300 - Лукови, Т-спојеви и прибор за 
цеви 44167110 - Прирубнице) 

Сагледавајући  питања и дате одговоре, Комисија за предметну  јавну 
набавку је донела Одлуку о измени конкурсне документације и продужењу рока 
за подношење понуда.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

октобар 2014. године 
 
 

 

       

Јавно Комунално Предузеће 
„ ГРЕЈАЊЕ“ 

Цара Душана 7 
Панчево 

Тел: 013/319-241, фаx: 013/351-270  
grejanje@panet.rs 

www.grejanje-pancevo.co.rs 
Датум: 16.10.2014. год. 
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Измена конкурсне документације врши се на 2. страни конкурснe 
документацијe:   
„Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 
III 
 

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

IV Образац испуњености услова 
V Образац понуде 
VI Техничка спецификација и опис добара  
VII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни  
VIII Модел уговора 
IX Образац трошкова припреме понуде 
X Образац изјаве о независној понуди 
XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 
XII Листа референци и потврде за референце 
XIII Образац изјаве о примени европских стандарда 
XIV Образац изјаве о примени циклопената 
XV Образац изјаве о примени корона поступка 
XVI Образац изјаве о гарантном року 

 
 
Измена конкурсне документације врши се на 8. страни конкурснe 
документацијe:   
 
 

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 – Предизоловане челичне 
цеви, лукови, пролази кроз зид шахтова,  спојнице..., ЈН бр. 30/2014 - НЕ 
ОТВАРАТИ”.   
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
24.10.2014. године, до12 часова.  
 
Отварање понуда ће се обавити дана 24.10.2014. године у  12.15 часова, у 
Панчеву, Цара Душана 7, у канцеларији Службе набавке и маркетинга.  
 
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 ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА (Образац IV) 
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац V) 
3. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ (Образац VI) 
4. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (Образац VII) 
5. МОДЕЛ УГОВОРА (Образац VIII) 
6. ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАЗЦА ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО  (Образац IX) 
7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (Образац X) 
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2  

(Образац XI) 
9. ЛИСТУ РЕФЕРЕНЦИ СА ПОТВРДАМА О РЕФЕРЕНЦАМА (ОБРАЗАЦ 

XII) 
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПРИМЕЊУЈЕ ЕВРОПСКЕ СТАНДАРДЕ У 

ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ (У СВЕМУ ПРЕМА ЕN253, ЕN448 И ЕN489) 
(ОБРАЗАЦ XIII) 

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПРИМЕЊУЈЕ  ЦИКЛОПЕНТАН У ПОСТУПКУ 
ЗАПЕЊАВАЊА(ОБРАЗАЦ XIV) 

12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПРИМЕЊУЈЕ „CORONA“ ПОСТУПАК У 
ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ PEHD ОБЛОГЕ (ОБРАЗАЦ XV) 

13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ИСПОРУЧЕНА 
ДОБРА(ОБРАЗАЦ XVI) 

14. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА 
 

 Измена конкурсне документације врши се на 13. страни конкурснe 
документацијe:   
     
 
15.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
Као средства финансијског обезбеђења изабрани понуђач подноси две 
банкарске гаранције: за озбиљност понуде и за добро извршење посла. 
Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив, не 
може да садржи додатне услове за исплату, рокове краће од оних које је 
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одредио наручилац, износ мањи од оног који је одредио наручилац или 
промењену месну надлежности за решавање спорова. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде доставља Наручиоцу сваки понуђач 
уз понуду у висини од 5% од понуђене цене  и мора трајати најмање колико и 
важење понуде. Наручилац ће уновчити 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. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла изабрани понуђач поднеће 
наручиоцу приликом закључење уговора, у висини од 10% од укупне вредности 
уговора. Приликом подношења понуде понуђач доставља писмо о намерама 
банке за издавање наведене банкарске гаранције. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да важи још 3 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. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде се доставља уз понуду а за 
добро извршење посла доставља се писмо о намерама банке за издавање 
тражене банкарске гаранције . 
 
Измена конкурсне документације врши се на 38. страни конкурснe 
документацијe: 
 
БРИШЕ СЕ ОБРАЗАЦ XVII  
 
 
 
 
СВИ ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОСТАЈУ ИСТИ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


