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Панчево, 17.08.2017. 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. 83/17- Замена загрејача воде на 
котлу ВКЛМФ-6 на Топлани Котеж,  сачињава 

   ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
Замена загрејача воде на котлу ВКЛМФ-6 на топлани Котеж 

- ЈНМВ 83/17   
 

Након питања које је Наручилац добио од заинтересованог лица, Комисија за 
предметну  јавну набавку је донела одлуку да измени конкурсну документацију.  
 
Измена конкурсне документације  односи се на измену додатних услова за 
учешће у поступку јавне набавке (додаје се пословни капацитет), измену 
критеријума за доделу уговора (уместо критеријума „економски најповољније 
понуде“ уноси се критеријум „најнижа понуђена цена“) и продужава се рок за 
подношење понуда. 
 
 
Измена конкурсне документације врши се: 

1. На страни 1/47 где се мења рок за подношење понуда (уместо 
18.08.2017.) треба да стоји 25.08.2017. године до 12 часова и отварање 
понуда (уместо 18.08.2017. године у 12.15. часова) ће се спровести 
25.08.2017. године у 12.15 часова 

2. На стр.14/47 (пре Напомене додаје се под „7. НЕОПХОДАН 
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  3.1. Понуђач треба да  је,  у предходне 3 
године -  2014, 2015 и 2016. - имао укупне приходе од извршења услуга 
које су предмет ове јавне набавке  у висини  од најмање 9.000.000,00  
динара без ПДВ-а на ремонту (санацији) или изради (производња и 
монтажа) вреловодних водоцевних котлова снаге преко 7MW“ 

3. На стр. 18/47 у додатним условима за учешће у поступку јавне 
набавке додаје се под 4, у табелу  ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - Понуђач 
треба да  је,  у предходне 3 године -  2014, 2015 и 2016. - имао укупне 
приходе од извршења услуга које су предмет ове јавне набавке  у висини  
од најмање 9.000.000,00  динара без ПДВ-а на ремонту (санацији) или 
изради (производња и монтажа) вреловодних водоцевних котлова снаге 
преко 7MW који се доказује листом референци и потврдама о 
референцама за последње 3 године“. 

4. На страни 20/47 додаје се као додатни услов Пословни капацитет – 
доказ: листа референци и потврде о референцама за последње 3 
године. 
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5. На страни 21/47 брише се цео текст који се односи на критеријум 

„економски најповољнија понуда“, а треба да стоји  
„Критеријум за доделу уговора:  
 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом 
критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као 
релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 
 
Елементи критеријума, односно начин 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 исти гарантни 
рок и исти рок испоруке. 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“. 
 

6. Брише се образац 7 – Листа референци и потврде о референцама и 
у прилогу се даје  нови. 
 

 
Образложење: 
Комисија за предметну јавну набавку  је одлучила да, због  уоченог  недостатка 
у конкурсној документацији, а на захтев заинтересованог лица, измени 
конкурсну документацију. 
 
 
 
 Комисија 
  
 
 
 
Прилог: 

1. Листа референци  
2. Потврде о референцама 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ 
ЗА ЈНМВ 83/17 – ЗАМЕНА ЗАГРЕЈАЧА ВОДЕ НА КОТЛУ ВКЛМ-6, Ф. БР. 

17129, НА ТОПЛАНИ КОТЕЖ 
 

Укупна вредност исказана на листи референци представља збир 
вредности извршених услуга у последње три године (2014, 2015, 2016), а на 
основу оверених потврда за сваку годину појединачно. У листу референци 
треба унети вредности извршених услуга које су предмет набавке од најмање 
9.000.000 динара, без ПДВ-а – на ремонтованим (санираним) или изграђеним 
(производња и монтажа) вреловодним водоцевним  котлова   снаге преко 7 MW 
у последње три године. 
 
 
 

 
 
 
Место и  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). 
 
 
Наручилац ће признати потврде које су добијене пре измене конкурсне 
документације, за последње 3 године (2014, 2015, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупна вредност у 2014. 
години 

(са ПДВ-ом) 
За котлове преко 7  MW 

Укупна вредност у 
2015. години 
(са ПДВ-ом) 

За котлове преко 7  
MW 

Укупна вредност у 
2016. години 
(са ПДВ-ом) 

За котлове преко 7  
MW 

   

Укупно (са ПДВ-ом):  
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Назив купца:  
Седиште:  
Матични број:  
Порески идентификациони број:  
Телефон:  
 
 
Наручилац  издаје 
 

ПОТВРДУ   
 

Да је вршилац услуга (радова)/понуђач______________________________ 
        [назив и седиште вршиоца услуга/понуђача]  
 

у претходне три године (2014, 2015. и 2016.) наручиоцу извршио услуге које су 
предмет ове набавке у вредности од најмање  9.000.000,00  динара без ПДВ-а 
на ремонту (санацији) или изради (производња и монтажа) вреловодних 
водоцевних котлова снаге преко 7MW, и то: 

 
2014. _______________ 
 
2015. _______________ 
 
2016. _______________ 

  
Потврда се издаје на захтев вршиоца услуга/понуђача ради учешћа у поступку 
јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 83/17 - замена загрејача воде на 
котлу ВКЛМ - 6, ф. бр. 17129, 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:  
 
 
 
Место и датум             М.П.               потпис овлашћеног лица 
 
___________________                                            _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


