
Измена  конкурсне документације у поступку   ЈН 39/2017               1/1 

Панчево, 16.01.2018. 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  39/2017 - Набавка котла од  17 MW са гориоником за топлану 
Содара,  сачињава 

   ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
ЈН  39/2017 - Набавка котла од  17 MW са гориоником за топлану Содара 

 
Комисија за предметну  јавну набавку је донела одлуку да измени конкурсну документацију у 
делу који се односи на испуњеност додатних услова и њихово доказивање стр. 19-22/49 
конкурсне документације – код кадровског капацитета и да у Упутству понуђачима како да 
сачине понуду брише тачку 16. на страни 48/49 конкурсне документације. 
 
I Измена конкурсне документације врши се у поглављу III  Услови за учешће у поступку 
јавне набавке – додатни услови стр. 19-22/49 конкурсне документације – код кадровског 
капацитета: 
- У конкурсној документацији стоји: Два дипломирана  инжењера машинства, оба са 
лиценцама 330 и 430 и са минимум 5 година радног искуства, а додају се речи “или 4 инжењера 
- два са лиценцом 330 и два са лиценцом 430 и са минимум 5 година радног искуства“, а све 
даље остаје исто. 
 
Понављамо табеларни приказ услова и доказа: 
 
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 

 Понуђач треба  да има неопходан 
финансијски капацитет односно да је   
имао укупне приходе  за три године (2014, 
2015. 2016.) у висини од најмање 
100.000.000,00 динара 

-Доказује се Извештајем о бонитету за јавне набавке, 
који издаје Агенција за привредне регистре  за 2014, 
2015 и 2016. годину 
 
 

2.                                          ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ 

 Понуђач треба да  је у последње три 
године (2014, 2015, 2016)  продао и 
уградио најмање 2 (два) вреловодна котла 
снаге од 17 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 
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. 

-Доказује се са минималним условом једне референце 
која се доказује оригиналом или овереном копијом 
потврде купца и копијом званичног извештаја о 
гарантном испитивању акредитоване лабораторије. 
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3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 Понуђач мора да поседује неопходан 
кадровски капацитет и то: 

- Два дипломирана  инжењера 
машинства, оба са лиценцама 330 и 430 
и са минимум 5 година радног искуства 
(или 4 инжењера - два са лиценцом 330 
и два са лиценцом 430 и са минимум 5 
година радног искуства) 
- Два инжењера заваривања са 
сертификатом IWЕ или ЕWЕ, 
- Jедног дипломираног електро 
инжењера, са лиценцом 352, 
- Jедног дипломираног електро 
инжењера, са лиценцом 450, 
- Четири ТIG сертификована 
заваривача, 
- Четири REL  сертификована 
заваривача 
- Четири МАG сертификованa 
заваривача, 
- 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 4 до 12. 

 

 
 
-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). 
 
-Дужина радног стажа доказује се потврдом 
послодавца. 
 

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 и ЕN 
12953 
       - ЕN 1090-2 
 
4.2. Граничне вредности 
Понуђач мора да гарантује топлотни 
степен корисности котла (степен 
корисности 97% и више). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 копијом  одговарајућих сертификата. 

 
 
 
 
 
 
Доказивање граничних вредности се врши 
испитивањем током пробног рада постројења према 
захтеву SRPS EN 12953-11, а обрачун резултата 
индиректном методом. Гарантно испитивање изводи 
овлашћена акредитована лабораторија, које је обавеза 
Извођача, а све у договору са Инвеститором. (Доказује 
се са минималним условом једне референце која се 
доказује оригиналом или овереном копијом потврде 
купца и копијом званичног извештаја о гарантном 
испитивању акредитоване лабораторије). 

 

-Доказује се изводом из катастра непокретности или 
уговором о закупу, а за кран (најмање један) копија 
важећег атеста 
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4.4. Опрема за заваривање 
-   ТИГ апарати  - 4 комада, 
-   РЕЛ апарати -  4 комада, 
-   МАG апарати - 4 комада. 

 
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. 

 
 
Доказује се картоном опреме и сертификатом 
исправности уређаја. 

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

 

 
 
 
 
II Измена конкурсне документације врши се и у поглављу VII Упутство понуђачима како да 
сачине понуду тако што се брише у целости тачка 16. Додатно обезбеђење испуњења 
уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци.Тачка 17. постаје 
тачка 16. И далје се редни бројеви померају унапред за 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Комисија 


