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Панчево, 11.05.2017. године 
 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник  РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку  бр. 28/2017- Набавка и уградња два 
економајзера  на топлани Котеж,  сачињава 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
- Набавка и уградња два економајзера  на топлани Котеж у Панчеву 

- ЈН бр. 28/2017   
 

Након питања које је Наручилац добио од заинтересованог лица Комисија за 
предметну  јавну набавку је донела одлуку да измени конкурсну документацију. 
 
Измена конкурсне документације врши се на страни 9/33 IV Kритеријуми за 
доделу уговора, на страни 20/33 Листа референци и у Обрасцу потврде 
21/33 којом се доказује Листа референци. 
 

1. У Поглављу IV Kритеријуми за доделу уговора, на страни 9/33 Конкурсне 
документације – Референц листа бришу се речи „уграђених на 
територији Републике Србије“ 

2. У Обрасцу 7 – Листа референци на страни 20/33 у ставу 1 и 2 као и у 
напомени, се бришу речи „уграђених на територији Републике 
Србије“ 

3. У обрасцу потврде  о доказивању листе референци страна 21/33 (став 2)  
конкурсне документације бришу се речи „на територији Републике 
Србије“. 
 

Уколико је део документације на  страном језику доставити оверен  
превод судског тумача. 
 
Образложење: 
Сагласно Начелу једнакости понуђача из члана 12. став 2 ЗЈН, Комисија за 
предметну јавну набавку  је одлучила да, због  уоченог  недостатка у конкурсној 
документацији, а на захтев заинтересованог лица, измени конкурсну 
документацију. 
 
 Комисија: 
 __________________ 
 __________________ 
 __________________ 
 
Наручилац даје  у прилогу новe образце Листе референци и Потврда за 
доказивање листе референци. 
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                 (ОБРАЗАЦ 7) 
ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ ЗА ЈН 28/2017  

НАБАВКА И УГРАДЊА ДВА ЕКОНОМАЈЗЕРА НА ТОПЛАНИ КОТЕЖ 

 
 

Код овог критеријума оцењиваће се збир номиналних снага у кW уграђених 
или санираних економајзера капацитета преко 500 кW у последњих пет година 
(2012 - 2016). 

Уз референц листу доставити оригиналне потврде инвеститора (наручиоца) о 
завршеним пословима уграђених или санираних економајзера капацитета  преко 500 
кW у последњих пет година (2012 - 2016).  

  
Мax број бодова који се може добити по овом критеријуму износи 30 (Rl max 

bod).  

 
Збир номиналних снага у кW уграђених или 
санираних  економајзера капацитета преко 500 
кW  у 2012. години 

 

Збир номиналних снага у кW уграђених или 
санираних  економајзера капацитета преко 500 
кW  у у 2013. години 

 

Збир номиналних снага у кW уграђених или 
санираних  економајзера капацитета преко 500 
кW  у у 2014. години 

 

Збир номиналних снага у кW уграђених или 
санираних  економајзера капацитета преко 500 
кW  у у 2015. години 

 

Збир номиналних снага у кW уграђених или 
санираних  економајзера капацитета преко 500 
кW  у у 2016. години 

 

Укупан збир номиналних снага у кW 
уграђених или санираних  економајзера 
капацитета преко 500 кW  у у периоду    2012 - 
2016:  

 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 

Напомена:  Укупан збир номиналних снага у кW уграђених или санираних  

економајзера капацитета преко 500 кW  у у последњих пет година (2012 - 2016). 
исказаних у Листи референци доказује се потписаним и овереним Потврдама које 
дајемо у прилогу (потврде копирати по потреби). 
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Назив Наручиоца:  

Седиште:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Телефон:  

 
 
Наручилац  издаје 
 

ПОТВРДУ   
 

Да је понуђач___ ___________________________________________  
                                [назив и седиште понуђача]  

 
у претходних пет година (2012-2016) наручиоцу уградио или саниранирао 

економајзере капацитета преко 500 кW и то: 
 
2012. _______________комада -  снаге _____________ кW  

2013. _______________комада – снаге _____________ кW 

2014. _______________комада – снаге _____________ кW 

2015. _______________комада – снаге _____________ кW 

2016. _______________комада – снаге _____________ кW 

 
  
Потврда се издаје на захтев понуђача ради учешћа у отвореном поступку јавне 

набавке добара – ЈН 28/2017 - набавка и уградња два економајзера на топлани 
Котеж, 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 Наручиоца 

   

 
 
 
 
 
 
Напомена 1:  потврде копирати по потреби. 
 
Напомена 2:  Наручилац ће признати као исправан и образац потврде  на коме стоје 

речи „на територији Републике Србије“ тако да понуђачи који су, пре измене конкурсне 

документације,  добили потврде о референцама не морају да траже нове. 
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