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КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
  
 
 

НАБАВКА И УГРАДЊА ДВА ЕКОНОМАЈЗЕРА НА ТОПЛАНИ КОТЕЖ 
(назив и ознака из Општег речника набавки: делови котлова за централно грејање - 44621221) 

 
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2018  
 

 

 

Датум и време 

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

17.12.2018. год. 

Рок за подношење понуде 16.01.2019. год. до 12:00 часова 

Отварање понуда 
16.01.2019. год. у 12:15 часова  

  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО 
канцеларија  202 

Конкурсну документацију је 
сачинила Комисија у саставу: 

Александар Фара, службеник за јавне набавке, члан, 
 
Владимир Гаврановић, дипл.маш.инг. стручно лице, 
члан 
 
Љиљана Вуколић, дипломирани правник, члан 
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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 2/2018 деловодни број 11/324-1 од 07.12.2018. године  и 
Решења о именовању комисије за јавну набавку ЈН 2/2018, деловодни број 11/324-2  од 07.12.2018. 
године, припремљена је 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку добара 

НАБАВКА И УГРАДЊА ДВА ЕКОНОМАЈЗЕРА НА ТОПЛАНИ КОТЕЖ 
ЈН 2/2018   

 
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 2/2018 су добра -  Набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж   

 
2. Партије 
Набавка није обликована по  партијама: 
 
3. Процењена вредност јавне набавке 
Јавна набавка се процењује на вредност од 23.000.000,00 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 07:00-15:00 часова. Сва документација која је послата после радног времена наручиоца 
телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана 
наручиоца. 
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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  
 
 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА: 
 
Израду пројектне документације, израду, испоруку и пуштање у рад економајзера са пратећом 
опремом на два котла ВКЛМ-20 на топлани Котеж у Панчеву 
 
Урадити пројектну документацију, испоручити, уградити и пустити у рад економајзере са пратећом 
опремом на димним каналима два котла ВКЛМ-20 у топлани Котеж у Панчеву.  
На сваком котлу предвидети посебан систем. 
 
У даљем тексту ће бити описан један систем економајзера, 
 а идентичан систем треба уградити и на другом котлу. 
 
Циљ пројекта 
Економајзер треба да користи енергију садржану у димним гасовима на излазу из котла за предгревање 
воде која улази у котао и тако подигне степен искоришћења приодног гаса као горива. 
 
Номиналне особине система 
Потребно је пројектовати, испоручити, уградити и пустити у рад  економајзер који ће имати следеће 
номиналне особине: 
- Минимална снага: 900 kW 

- Очекивани проток: cca 70 m3/h  10m3/h 
- Улазна температура воде: Tv=55°C 
- Улазна температура димних гасова: Tdg=140°C 
- Проток димних гасова: 37500 m3/h 
- Расположиви напор са димне стране: 14 mbar 
- Називни притисак са водене стране: PN16 
- Материјал цеви: P235 GHTC1 
- Материјал траке за оребрење: DC 01 
- Број сати рада: do 3000 h/god 
- Економајзер са димне стране мора бити антикорозионо заштићен премазом отпорним на високе 
температуре. 
- Економајзер и цевоводи морају бити изоловани минералном вуном у алуминијумској облози. 
 
Систем треба да изврши одузимање топлоте димних гасова са делимичном кондензацијом. 
Кондензација треба да буде контролисана-регулисана тако да не угрози проток димних гасова кроз 
котао односно економајзер. 
Кондензат треба неутралисати (пХ вредност свести на дозвољену за испуштање у канализациони 
систем) и одвести у канализациони систем. 
Економајзер треба да буде такве конструкције да омогући несметано одводјење кондензата у свим 
радним условима. 
Систем је потребно инсталирати у расположиви простор на топлани Котеж у Панчеву, у просторији где 
су инсталирани вентилатори за ваздух горионика Weishaupt WKG 80/5-A ZM - VSF, тако да се не 
угрожава кретање просторијом и не угрожава одржавање вентилатора. 
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Основни елементи система: 
 

1. Економајзер 

2. Пумпа 

3. Фреквентни регулатор пумпе 

4. Електромотрни регулациони вентил 

5. Ултразвучно мерило топлотне енергије 

6. Орман енергетике и аутоматике 

7. Програмабилни логички контролер 

8. Мерна опрема за мерење температуре аналогна и дигитална 

9. Равни пролазни вентили DN125PN16 

10. Цевни систем 

11. Вентил сигурности 

12. Систем за неутрализацију кондензата и одводјење у канализациони систем 
 

Напомена: 
Овде су наведени само основни елементи система, све остале потребне елементе предвидети и 
урачунати у цену система. Испоручилац не може тражити додатна средства за накнадне радове и 
опрему. 
 

Опис рада система: 
Систем треба да омогући преузимање дела преостале енергије у димним гасовима после изласка из 
котла. Енергија која се одузима се појављује као енергије хладјења димних гасова и као латентна 
енергија кондензације водене паре. Кондензација водене паре треба да буде регулисана и управљива. 
Управљање кондензацијом се врши путем варијације протока кроз економајзер. Протоке треба 
подесити тако да буду у корелацији са снагом којом ради горионик котла. Потребно је извршити 
регулацију сагоревања у мин. 10 тачака снаге горионика и ускладити степен кондензације у овим 
тачкама. 
PLC је потребно да води процес промене протока у складу са променом снаге горионика, такодје и да 
омогући визуелизацију података о степену кондензације, преузетој енергији, протоку, температурама и 
осталим релевантним параметрима. Визуелизацију је потребно остварити кроз повезивање на 
постојећи SCADA систем NEUBERGER ProGrafNT путем ModBUS RTU 485 протокола.  
Подешавање снаге и квалитета сагоревања може извршити само овлашћени Weishaupt сервисер.  
Горионици се налазе у гарантном року. 
 

Радови које треба извршити 
 Израдити техничку пројектну документацију за добијање грађевинске дозволе (најдуже 15 дана по 
потписивању уговора).  
Постојећи канал димних гасова демонтирати у потребној мери и монтирати економајзер.  
Економајзер повезати са цевним системом са котлом уз уградњу пратеће опреме.  
Извршити пуштање у рад система, регулацију сагоревања, повезивање на постојећи систем надзора и 
управљања топланом. 
Израдити и испоручити документацију за одржавање опреме. 
Обучити запослене у ЈКП Грејање за рад са системом. 
 

Граничне вредности 
 

Понуђач мора да гарантује повећање топлотног степена корисности котла. 

Доказивање граничних вредности се врши испитивањем током пробног рада постројења 
према захтеву SRPS EN 12952-15, а обрачун резултата индиректном методом. Гарантно 
испитивање изводи овлашћена акредитована лабораторија, које је обавеза Наручиоца. 

Напомена: Инвеститор даје Сагласност на пројектну документацију. 
 

Гарантни рок: Гарантни рок система 2 (две) године. 
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 Шематски приказ елемената система 
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Р.бр Опис 
Једин. 
мере 

Кол. 

1. 

Израда пројектно-техничке документације у штампаној и електронској 
форми за грађевинску дозволу  за два економајзера са пратећом 
опремом, за сваки котао по 4 примерка, типа "ВКЛМ-П-20" ("ТПК" Загреб), 
називне снаге по 23,3 MW, на топлани Котеж 
 

ком. 4 

2. 

Израда, испорука и уградња одговарајућег економајзера  
Минималана снага:900 kW; очекивани проток: 70±10 m³/h; улазна 
температура воде: 55°С; улазна температура димних гасова: 140°С; проток 
димних гасова: 37500 m³/h; расположиви напор са димне стране: 14 mbar; 
називни притисак са водене стране: PN16 ; материјал цеви: P235GHTC1; 
материјал траке за оребрење: DC 01; број сати рада: 3000 h/god ; 
антикорозионо заштићен са димне стране премазом отпорним на високе 
температуре: ; изолација минералном вуном у алуминијумској облози; 

ком. 2 

3. 

Пумпа, проток  70 ±10 m³/h;напор у складу са прорачуном економајзера 
Понудом треба обухватити и испоруку и израду електричне инсталације и 
повезивање у складу са техничким решењем из пројектно-техничке 
документације.   

ком. 2 

4. 

Фреквентни регулатор за пумпу из тачке 3 
Фреквентни регулатор се користи за покретање и управљање пумпом из 
позиције 3. 
Смешта се са осталом опремом у електроорман енергетике. 
Управљање брзином пумпе се ради у складу са тренутном снагом горионика 
преко аналогног излаза 4-20 mA из програматора горионика и аналогног 
улаза фреквентног регулатора. Управљање треба да буде омогућено преко 
два режима рада: 
-ручни режим преко потенциометра и 
-аутоматски режим пропорционално тренутној снази горионика  
Фреквентни регулатор треба да има дисплеј за приказивање параметара 
рада и тастатуру за прегледање и промену параметара. Потребно је да има 
унутрашњи PLC са PID регулатором, могућност повезивања на SCADA 
систем путем MOD BUS RTU RS 485 протокола. За остваривање "логике 
управљања" потребно је да фреквенти регулатор има најмање:  
-два слободна дигитална улаза,  
-два слободна дигитална излаза, 
- један аналогни улаз 4-20 mA и  
-један аналогни излаз 4-20 mA 

ком. 2 

5. 

Електромоторни регулациони вентил, ДН100 
Вентилом се управља путем програмабилног логичког контролера у складу 
са управљачком логиком из пројектно техничке документације. Актуатор 
електромоторног вентила треба да контролеру омогући приступ 
информацији о тренутној позицији вентила као и да омогући његово "ручно" 
отварање и затварање. 
Понудом треба обухватити и испоруку и израду електричне инсталације 
и повезивање у складу са техничким решењем из пројектно-техничке 
документације.   

ком. 2 

6. 

Ултразвучно мерило топлотне енергије, ДН80 
Напајање 230V AC, жичана M-bus комуникација. 
Понудом треба обухватити и испоруку и израду електричне инсталације 
и повезивање у складу са техничким решењем из пројектно-техничке 
документације.   

ком. 2 

7. 

Орман енергетике IP 65 
У електроорман се поставља фреквентни регулатор (позиција 4) , са 
улазним (мрежним) и излазним (dU/dt) филтерима за неутрализацију 
електромагнетних сметњи. Ултра брзим осигурачима, сигналним лампицама, 
енергетским и управљачким прекидачима, потенциометром, вентилатором 
за хлађење ормана и свом другом електроопремом у складу са техничким 
решењем из пројектне документације. 
Понудом треба обухватити испоруку и израду електричне инсталације, 
ормана, опреме у електроорману и повезивање у складу са техничким 
решењем из пројектно-техничке документације.   

компл. 2 
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8. 

Oрман аутоматике са програмабилним логичким контролером  IP 65 
У електроорман се поставља  изабрани програмабилни логочки контролер 
са улазним и излазним дигиталним и аналогним модулима и свом другом 
електроопремом у складу са техничким решењем из пројектне 
документације.  
Опрема за остваривање комуникације са  мерилом топлотне енергије путем 
M bus протокола и повезивање  контролера  на SCADA систем путем MOD 
BUS RTU RS 485 протокола. Опрема за напајање и управљање 
електромоторним вентилом (позиција 5). 
Програмабилни логочки контролер треба да омогући прихват минимум 12 
температурних сензора (позиција 9), информације о температурама, 
тренутном протоку снази и кумулативној енергији са Ултразвучног мерило 
топлотне енергије (позиција 6) 
Програмабилни логочки контролер треба да има  дисплеј за приказивање 
параметара рада и тастатуру за прегледање и промену параметара.  
Понудом треба обухватити испоруку и израду електричне инсталације, 
ормана, опреме у електроорману и повезивање у складу са техничким 
решењем из пројектно-техничке документације 

компл. 2 

9. 

Мерна опрема за мерење температуре (аналогна и дигитална) 
Понудом треба обухватити испоруку и израду електричне инсталације, 
и повезивање у складу са техничким решењем из пројектно-техничке 
документације.   

компл. 12 

10. Равни пролазни вентил ДН125, ПН16 ком. 8 

11. Цевни систем  (Потребних димензија) компл. 2 

12. Вентил сигурности ком. 2 

13. 
Систем за неутрализацију кондензата, пумпа и цевни систем за 
одвођење у канализациони систем 

компл. 2 

14. 
Регулација сагоревања котла са уграђеним економајзером у најмање 10 
тачака. Регулацију врши овлашћени Weishaupt сервисер 

компл. 2 

15. 
Пуштање у рад система повезивање фреквентних регулатора и 
програмабилних логичких контролера на постојећи SCADA систем 
NEUBERGER ProGrafNT 

компл. 2 

16. 
Израда атестно-техничке документације за оба економајзера (по три 
примерка за сваки) 

ком. 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку 2/2018 страна 8 од 36 
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

 

 

 

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом понуђач под 
пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом 
 
 

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) ЗЈН); 

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) 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). 

 
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. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ  КАПАЦИТЕТ 

1.1 
 
 

Понуђач треба  да има неопходан 
финансијски капацитет односно да је   
остварио укупан промет  за три године 
(2015, 2016. 2017.) у висини од најмање 
46.000.000,00 динара 

Доказује се Извештајем о бонитету за јавне 
набавке, који издаје Агенција за привредне 
регистре  за 2015, 2016 и 2017. годину 

 

1.2 

Понуђач мора  да има неопходан 
финансијски капацитет да је у последње 
три године пословао са позитивним 
финансијским резултатом и који у 
последњих шест месеци није био у 
блокади рачуна. 

Специјализовани ''Извештај 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.  

 

 

 

2 ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

Понуђач који је у последњих 5 година 
(2014, 2015, 2016, 2017, 2018) израдио и 
уградио најмање 5 економајзера 
(утилизатора) од спирално оребрених 
цеви за вреловодне котлове у водоцевној 
изведби топлотне снаге 23MW и више, на 
гориво природни гас, који су предмет јавне 
набавке. 
 
 
 

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 претходних пет 
година. 

 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

Понуђач мора да има следећи кадровски 
капацитет и то: 
- Два дипломирана инжењера машинства-
мастер, оба са лиценцама 330 и 430 и са 
минимум 5 година радног искуства, 
- Два инжењера заваривања са 
сертификатом IWЕ или ЕWЕ, 
- Три ТIG заваривача са важећим 
сертификатима,  
- Три  REL  заваривача са важећим 
сертификатима, 
- Три СО2 заваривача са важећим 
сертификатима, 
- Пет бравара, 
 
 
 
 

 
Доказује се приложеном копијом М обрасца. 

 
Фотокопије лиценци. 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). 
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4  ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

4.1. 

Понуђач мора да поседује неопходан 
технички капацитет и то сертификате 
према стандардима: 

       - ISO 9001 
       - ISO 14001 
       - OHSAS 18001(или ISO 45000) 
       - EN ISO 3834-2 
       - PED 2014/68/EU za EN 12952 
        - EN 1090-2 

 

 

 

Доказује се копијом  одговарајућих 
сертификата. 

 

4.2. 

Опрема за заваривање са важећим 
сертификатом: 
-   TIG апарати и опрема – 3 комплета, 
-   REL апарати и опрема  - 3 комплета, 
- MIG/MAG апарати и опрема – 3 комплета. 

 

Доказује се картоном опреме и сертификатом 
исправности уређаја. 

 

4.3. 

Понуђач мора да поседује неопходан 
производни погон 
- Хала за производњу котлова и опреме 

под притиском опремљене крановима, 

- Наткривено складиште за материјал. 

 

 

Доказује се изводом из катастра 
непокретности 

4.4. 

Понуђач мора да поседује способност 
израде континуално заварених спирално 
оребрених цеви које ће се користити у 
изради утилизатора 

Доказује се са приложеним WPQR 
сертификатом према SRPS EN 15614 -1 

 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и, у складу са чл. 77. 
ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 
4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  
 

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4 понуђач доказује 
достављањем  копије тражених докумената, а наручилац  задржава право да тражи 
оригинале докумената од изабраног понуђача. 

   
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том 
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у 
поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
 

 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. 
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 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи 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 тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – 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. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 
кривично дело примања мита; 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). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

4) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ: ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације) 

 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1)  Финансијски капацитет: 
1.1. Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје АПР за 2015, 2016, 2017 
годину  
1.2. Доказ:  Понуђач који је у последње три године пословао са позитивним финансијским 
резултатом и који у последњих шест месеци није био у блокади рачуна. 
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 за 2018. год, потребно је доставити Редован годишњи финансијски 
извештај за 2018. год. потписан од стране одговорног лица. 

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. 

 

2)  Пословни капацитет: 
Доказ: 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 претходних пет година.  

Наручилац ће прихватити само референц листе у које су издате од стране крајњег 
корисника (купца) и у којима је понуђач (продавац) наведен као носилац посла 
уколико је робу испоручивао као учесник у заједничкој понуди 

 
3) Кадровски капацитет 
Доказ: М образци или уговори о раду, фотокопије лиценци и потврде Инжењерске коморе 
Србије о важењу лиценци. 

 
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. 
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. 

 
4) Технички капацитет  

4.1. Доказ: копије одговарајућих сертификата 

4.2. Доказ:  картон  опреме и сертификат исправности уређаја 

4.3. Доказ: извод из катастра непокретности 

            4.4. Доказ: WPQR сертификатом према SRPS EN 15614 -1. 
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 Критеријум за доделу уговора 
 

1. 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. 

 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као повољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је у последњих 5 година испоручио/уградио већи број економајзера 
топлотне снаге 23mW и више. 
 
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 
 
 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

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 обавезних услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН и, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6) Копије доказа испуњености додатних услова из 76. ЗЈН; 

7) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6); 

8) листу референци са потврдама о референцама (образац 7) 
9) меница за озбиљност понуде 
10) модел уговора 
 

Обилазак топлане Котеж у Панчеву, ул. Стевана Шупљикца бб, за  коју се ради набавка и 
уградња нових  економајзера се заказује за 24.12.2018. године у периоду од 10 до 13 часова.  
ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ НИЈЕ ОБАВЕЗУЈУЋИ УСЛОВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – ЈН 2/2018 

набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж 

 
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 
 
3) 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. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
1) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
3) 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. 

 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж, ЈН 

2/2018, за потребе вреловодних екранских котлова бр. 1 и 3 (типа: „ВКЛМ-П-20“, произвођача: 

„ТПК“ Загреб, фабр. бр.: 17340 и 18180, година производње:1984. и 1987, називне снаге: по 23,3 MW), 
која обухвата: 
- израду пројектно - техничке документације према датом пројектном задатку, 

- израду, испоруку и пуштање у рад два економајзера са пратећом опремом на два котла ВКЛМ-20 на 
топлани Котеж у Панчеву (Пуштање у рад система повезивања фреквентних регулатора и 
програмабилних логичких контролера на постојећи SCADA систем NEUBERGER ProGraf NT) 

- израду атестно – техничке документације 
-  

Укупна цена без ПДВ-а   
Укупна цена са ПДВ-ом   
 
Рок и начин плаћања 
 

-30% аванс, након потписивања уговора и 
достављања средства обезбеђења  (меница за 
повраћај авансног плаћања) 
- а остатак након испоруке и уградње економајзера 
са пратећом опремом, у року од 30 дана  
- уплата на рачун понуђача (Продавца) 

Рок важења понуде не краћи од 30 
дана 

 
___________ дана 

Рок испоруке добара и пуштања 
система у рад 

 
6 месеци од потписивања уговора 

Гарантни период (не може бити краћи 
од 24 месеца од дана примопредаје) 

 
Гаранција _______ месеци 

Место и начин испоруке добара и 
вршења пратећих услуга 

 
Панчево, топлана Котеж 

 
Датум                                  Понуђач 

                М. П.  
_____________________________                  ________________________________ 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати 
и печатом оверити образац понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Р.бр Опис 
Једин. 
мере 

Коли- 
чина 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Укупно у дин.  
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Израда пројектно-техничке документације у 
штампаној и електронској форми за грађевинску 
дозволу  за два економајзера са пратећом опремом, 
за сваки котао по 4 примерка, типа "ВКЛМ-П-20" 
("ТПК" Загреб), називне снаге по 23,3 MW, на 
топлани Котеж 
 

ком. 4   

2. 

Израда, испорука и уградња одговарајућег 
економајзера  
Минималана снага:900 kW; очекивани проток: 70±10 
m³/h; улазна температура воде: 55°С; улазна 
температура димних гасова: 140°С; проток димних 
гасова: 37500 m³/h; расположиви напор са димне 
стране: 14 mbar; називни притисак са водене стране: 
PN16 ; материјал цеви: P235GHTC1; материјал траке 
за оребрење: DC 01; број сати рада: 3000 h/god ; 
антикорозионо заштићен са димне стране премазом 
отпорним на високе температуре: ; изолација 
минералном вуном у алуминијумској облози; 

ком. 2   

3. 

Пумпа, проток  70 ±10 m³/h;напор у складу са 
прорачуном економајзера 
Понудом треба обухватити и испоруку и израду 
електричне инсталације и повезивање у складу са 
техничким решењем из пројектно-техничке 
документације.   

ком. 2   

4. 

Фреквентни регулатор за пумпу из тачке 3 
Фреквентни регулатор се користи за покретање и 
управљање пумпом из позиције 3. 
Смешта се са осталом опремом у електроорман 
енергетике. 
Управљање брзином пумпе се ради у складу са 
тренутном снагом горионика преко аналогног излаза 
4-20 mA из програматора горионика и аналогног 
улаза фреквентног регулатора. Управљање треба да 
буде омогућено преко два режима рада: 
-ручни режим преко потенциометра и 
-аутоматски режим пропорционално тренутној снази 
горионика  
Фреквентни регулатор треба да има дисплеј за 
приказивање параметара рада и тастатуру за 
прегледање и промену параметара. Потребно је да 
има унутрашњи PLC са PID регулатором, могућност 
повезивања на SCADA систем путем MOD BUS RTU 
RS 485 протокола. За остваривање "логике 
управљања" потребно је да фреквенти регулатор 
има најмање:  
-два слободна дигитална улаза,  
-два слободна дигитална излаза, 
- један аналогни улаз 4-20 mA и  
-један аналогни излаз 4-20 mA 

ком. 2   
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5. 

Електромоторни регулациони вентил, ДН100 
Вентилом се управља путем програмабилног 
логичког контролера у складу са управљачком 
логиком из пројектно техничке документације. 
Актуатор електромоторног вентила треба да 
контролеру омогући приступ информацији о 
тренутној позицији вентила као и да омогући његово 
"ручно" отварање и затварање. 
Понудом треба обухватити и испоруку и израду 
електричне инсталације и повезивање у складу 
са техничким решењем из пројектно-техничке 
документације.   

ком. 2    

6. 

Ултразвучно мерило топлотне енергије, ДН80 
Напајање 230V AC, жичана M-bus комуникација. 
Понудом треба обухватити и испоруку и израду 
електричне инсталације и повезивање у складу 
са техничким решењем из пројектно-техничке 
документације.   

ком. 2    

7. 

Орман енергетике IP 65 
У електроорман се поставља фреквентни регулатор 
(позиција 4) , са улазним (мрежним) и излазним 
(dU/dt) филтерима за неутрализацију 
електромагнетних сметњи. Ултра брзим 
осигурачима, сигналним лампицама, енергетским и 
управљачким прекидачима, потенциометром, 
вентилатором за хлађење ормана и свом другом 
електроопремом у складу са техничким решењем из 
пројектне документације. 
Понудом треба обухватити испоруку и израду 
електричне инсталације, ормана, опреме у 
електроорману и повезивање у складу са 
техничким решењем из пројектно-техничке 
документације.   

компл. 2    

8. 

Oрман аутоматике са програмабилним логичким 
контролером  IP 65 
У електроорман се поставља  изабрани 
програмабилни логочки контролер са улазним и 
излазним дигиталним и аналогним модулима и свом 
другом електроопремом у складу са техничким 
решењем из пројектне документације.  
Опрема за остваривање комуникације са  мерилом 
топлотне енергије путем M bus протокола и 
повезивање  контролера  на SCADA систем путем 
MOD BUS RTU RS 485 протокола. Опрема за 
напајање и управљање електромоторним вентилом 
(позиција 5). 
Програмабилни логочки контролер треба да омогући 
прихват минимум 12 температурних сензора 
(позиција 9), информације о температурама, 
тренутном протоку снази и кумулативној енергији са 
Ултразвучног мерило топлотне енергије (позиција 6) 
Програмабилни логочки контролер треба да има  
дисплеј за приказивање параметара рада и 
тастатуру за прегледање и промену параметара.  
Понудом треба обухватити испоруку и израду 
електричне инсталације, ормана, опреме у 
електроорману и повезивање у складу са 
техничким решењем из пројектно-техничке 
документације 

компл. 2   

9. 

Мерна опрема за мерење температуре (аналогна 
и дигитална) 
Понудом треба обухватити испоруку и израду 
електричне инсталације, и повезивање у складу 
са техничким решењем из пројектно-техничке 
документације.   

компл. 12   
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10. Равни пролазни вентил ДН125, ПН16 ком. 8   
11. Цевни систем  (Потребних димензија) компл. 2   
12. Вентил сигурности ком. 2   

13. 
Систем за неутрализацију кондензата, пумпа и 
цевни систем за одвођење у канализациони 
систем 

компл. 2   

14. 
Регулација сагоревања котла са уграђеним 
економајзером у најмање 10 тачака. Регулацију 
врши овлашћени Weishaupt сервисер 

компл. 2   

15. 

Пуштање у рад система повезивање 
фреквентних регулатора и програмабилних 
логичких контролера на постојећи SCADA систем 
NEUBERGER ProGrafNT 

компл. 2   

16. 
Израда атестно-техничке документације за оба 
економајзера (по три примерка за сваки) 

ком. 3   

УКУПНО без ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО  са ПДВ-ом:  
 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 
 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 
 у колону 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 4.);  

 у колону 8. уписати укупна цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 4.);  

 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену предмета набавке са 
ПДВ-ом. 
 

 
 

 
 

Датум:                 М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за 

ЈН 2/2018 - набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж, 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. ЗЈН, __________________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке ЈН 2/2018 - набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж, 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
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 УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. 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 ЈН 2/2018 - набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж, 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Понуђач 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) Понуђач 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) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (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 2/2018 набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж, 

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

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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                      (ОБРАЗАЦ 7) 
 

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ ЗА ЈН 2/2018  

НАБАВКА И УГРАДЊА ДВА ЕКОНОМАЈЗЕРА НА ТОПЛАНИ КОТЕЖ 

 
 

Укупан број израђених и уграђених економајзера (утилизаторе) – најмање 5 од спирално 
оребрених цеви за вреловодне котлове у водоцевној изведби топлотне снаге 23кW и више, на 
природни гас  у  последњих пет година (2014 - 2018) уграђених на територији Републике Србије а 
на основу оверених потврда за сваку годину појединачно.  

  

 
Укупан број израђених и уграђених 
економајзера за вреловодне котлове у 
водоцевној изведби топлотне снаге 23кW и 
више у 2014. години 

 

Укупан број израђених и уграђених 
економајзера за вреловодне котлове у 
водоцевној изведби топлотне снаге 23кW и 
више у 2015. години 

 

Укупан број израђених и уграђених 
економајзера за вреловодне котлове у 
водоцевној изведби топлотне снаге 23кW и 
више у 2016. години 

 

Укупан број израђених и уграђених 
економајзера за вреловодне котлове у 
водоцевној изведби топлотне снаге 23кW и 
више у 2017. години 

 

Укупан број израђених и уграђених 
економајзера за вреловодне котлове у 
водоцевној изведби топлотне снаге 23кW и 
више у 2018. години 

 

Укупан број израђених и уграђених 
економајзера за вреловодне котлове у 
водоцевној изведби топлотне снаге 23кW и 
више за период 2014-2018. године 

 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 

Напомена:  Укупан број израђених и уграђених економајзера (утилизаторе) од спирално 

оребрених цеви за вреловодне котлове у водоцевној изведби топлотне снаге 23кW и више, на 
природни гас  у  последњих пет година (2014 - 2018) уграђених на територији Републике Србије   
исказаних у Листи референци доказују 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 (2014-2018) наручиоцу израдио и уградио или економајзере 

(утилизаторе) од спирално оребрених цеви за вреловодне котлове у водоцевној изведби топлотне 
снаге 23кW и више на територији Републике Србије и то: 

 
 
2014. _______________ комада -  снаге _____________ кW  

2015. _______________ комада – снаге _____________ кW 

2016. _______________ комада – снаге _____________ кW 

2017. _______________ комада – снаге _____________ кW 

2018. _______________ комада – снаге _____________ кW 

 
  
Потврда се издаје на захтев понуђача ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке добара – 
ЈН 2/2018 - набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж, код наручиоца  ЈКП 
„Грејање“ Панчево и у друге сврхе се не може користити.  
 
Наручилац ће прихватити само референц листе у које су издате од стране крајњег 
корисника (купца) и у којима је понуђач (продавац) наведен као носилац посла уколико је 
робу испоручивао као учесник у заједничкој понуди 

 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:  
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис Наручиоца 

   

 
 
 
 
Напомена:  потврде копирати по потреби. 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

                                                                             
 

Број: 6/  
Панчево,           .2018. година     

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ  И УГРАДЊИ  ДВА ЕКОНОМАЈЗЕРА 
НА ТОПЛАНИ КОТЕЖ У ПАНЧЕВУ 

 
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 
______________________________________ са седиштем у_______________________________, 
 
адреса_________________________, ПИБ:________________матични број:__________________, 

број рачуна:__________________________________назив банке:___________________________, 

телефон:_______________телефакс:______________ E-mail:______________________________, 

кога заступа_______________________________________(у даљем тексту: Продавац). 

 

Основ уговора: ЈН 2/2018 - набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж 

Понуда изабраног понуђача бр. _________ од_______________________ 
 

Број и датум одлуке о додели уговора:_____________________________ 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж у Панчеву, за 
потребе вреловодних екранских котлова бр. 1 и 3 (типа: „ВКЛМ-П-20“, произвођача: „ТПК“ 
Загреб, фабр. бр.: 17340 и 18180, година производње: 1984. и 1987, називне снаге: по 23,3 MW), - 
ЈН 2/2018, која обухвата: 

- израду пројектно - техничке документације према датом пројектном задатку, 
- израду, испоруку и пуштање у рад два економајзера са пратећом опремом на два котла 

ВКЛМ-20 на топлани Котеж у Панчеву (Пуштање у рад система повезаних фреквентних 
регулатора и програмабилних логичких контролера на постојећи SCADA систем 
NEUBERGER ProGraf NT) 

- израду атестно – техничке документације 
за потребе Купца, a у свему у складу са техничком спецификацијом и техничким описом добара 
односно конкурсном документацијом Купца, и понудом Продавца, којe су саставни део овог 
Уговора.  
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Члан 2. 

 Продавац је у обавези да изради пројектно - техничку документацију према пројектном 
задатку из конкурсне документације Купца. Продавац и Купац ће непосредно сарађивати и 
консултовати се све време у току израде пројектно техничке документације. Рок за израду 
пројектно техничке документације  је 15 дана од потписивања уговора. 
 
         Продавац ће предати Купцу по 4 примерка пројектно - техничке документације у папирној  
и један примерак у електронској форми и по добијању сагласности од Купца  започеће испоруку 
предметних добара и њихово повезивање у систем, у свему према конкурсној документацији 
Купца. 
 Продавац је обавезан, да након пуштања у рад система повезаних фреквентних  
регулатора и програмабилних логичких контролера на постојећи SCADA систем NEUBERGER 
ProGraf NT, изради атестно – техничку документацију за оба економајзера  и то у по 3 примерка у 
папирној и 1 примерак у електронској форми за сваки, у свему  према конкурсној документацији 
Купца. 
 
ЦЕНА 

Члан 3. 
Укупна вредност набавке и уградње два економајзера на топлани Котеж у Панчеву, за 

потребе вреловодних екранских котлова бр. 1 и 3, износи ________________ динара без 
обрачунатог ПДВ-а, ПДВ у износу од 20% износи ____________ динара, а укупна вредност 
набавке са обрачунатим ПДВ-ом износи _________________динара. 

 
 Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током извршења уговорних обавеза 
 
 
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

Члан 4. 
Обавезе Продавца су: 

- израда пројектно - техничке документације према датом пројектном задатку, 
- израда, испорука и пуштање у рад два економајзера са пратећом опремом на два котла 

ВКЛМ-20 на топлани Котеж у Панчеву (Пуштање у рад система повезаних фреквентних 
регулатора и програмабилних логичких контролера на постојећи SCADA систем 
NEUBERGER ProGraf NT) 

- израда атестно – техничке документације 
- именовање одговорног извођача радова. 

 
РОКОВИ 
 Члан 5. 
            

Рок за испоруку предметних добара и њихово повезивање у систем, у свему према 
конкурсној документацији Купца је 6 месци од потписивања уговора 

 
 

ПЛАЋАЊЕ 
Члан 6. 

 
 

Купац се обавезује да изврши уплату аванса у висини од 30% вредности посла, 
најкасније 10 дана од дана достављања менице за повраћај авансног плаћања, а остатак у року 
од  30 дана од дана испоруке и уградње економајзера са пратећом опремом. Плаћање се врши 
уплатом на рачун продавца на основу документа из кога се види да су добра  испоручена и услуге 
извршене. 
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УГОВОРНА КАЗНА 

      Члан 7. 
Уколико Продавац касни у испоруци добара и не изведе пратеће 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 пратеће услуге у целости или их 
испоручи односно 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 8. овог Уговора. 

 
 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА 
 

Члан 8 
Продавац се обавезује да преда Купцу следећа средства обезбеђења плаћања: 

Меница за озбиљност понуде доставља Купцу сваки понуђач уз понуду у висини од 5% 
од понуђене цене  и мора трајати најмање колико и важење понуде. Купац ће уновчити меницу 
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 меницу за отклањање грешака у 
гарантном року у складу са захтевима из конкурсне документације. 
 

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

Меница за добро извршење посла Продавац  предаје  Купцу у року од 10 дана од дана 
закључења уговора,  у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која ће бити са 
клаузулам: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Меница за 
добро извршење посла издаје се са роком важности до 15.10.2019. године. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро 
извршење посла мора да се продужи. 
Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором. 

 
Меницу за отклањање грешака у гарантном року  Продавац подноси Купцу у тренутку 

примопредаје предмета уговора, у висини од 10% од укупне вредности уговора. Меница 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 менице се мора продужити. Купац  ће уновчити меницу  за отклањање 
грешака у гарантном року у случају да Продавац не буде извршавао своје гарантне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

 
НАДЗОР  

Члан 9. 
Продавац  је дужан да отвори градилиште и Грађевински дневник, односно започне 

набавку и уградњу два економајзера на топлани Котеж у Панчеву, за потребе вреловодних 
екранских котлова бр. 1 и 3  у року од 7 (седам) дана од пријема писаног захтева Купца за 
отпочињањем  испоруке добара и вршења пратећих услуга и именује одговорног извођача 
радова. 
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Купац  ће вршити стручни надзор над испоруком добара и вршењем пратећих услуга  
пуштања у рад система повезивања фреквентних регулатора и програмабилних логичких 
контролера на постојећи SCADA систем NEUBERGER ProGrafNT преко надзорног органа који 
представља 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 надзорног органа поступи одмах.  
Ако је Продавац незадовољан неком одлуком надзорног 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. 
 

 
КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 
 
 Члан 10. 

Продавац је дужан да приликом испоруке материјала и опреме за предметну набавку  
уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном, или уговореном квалитету. 
На посебан захтев Купца,  Продавац  је дужан да изврши и допунске провере квалитета уграђеног 
материјала и опреме,  с тим што трошкове истих, уколико су резултати позитивни, сноси Купац. 
 

Члан 11. 
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. 
Атестно техничка документација (АТД) Продавац доставља у три примерка за сваки економајзер. 

 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 12. 
Продавац  гарантује  квалитет испоручених добара и извршених услуга, као и  уграђеног 

материјала у року од ________ (минимум 24 (двадесетчетири)) месеца, рачунајући од дана  
извршене примопредаје предмета набавке верификоване записником обе уговорне стране. 
 

Члан 13. 
Продавац  је дужан да по пријему писмене рекламације Купца  на квалитет испоручених 

добара или извршених услуга 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 
економајзера са пратећом опремом, а настале кривицом Купца или трећег лица. 
 

Члан 14. 
У случају да Продавац  не отклони недостатке из члана 13. Купац  има право да 

једнострано раскине овај уговор и активира банкарску гаранцију из члана 8. овог Уговора. 
 
 
ОСИГУРАЊЕ, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЕКОНОМАЈЗЕРА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА 
 

Члан 15. 
Продавац је дужан да пре почетка испоруке добара и вршења услуга,  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 
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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 услуга, о свом трошку, на 
градилишту предузме све уобичајене мере обезбеђења, као и чувања свих материјалних добара 
од оштећења, или отуђења. 
 

Члан 16. 
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  

Члан 17. 
Када су сва добра испоручена и услуге извршене и спремне за  примопредају Продавац 

писмено позива Купца на примопредају, а Купац  ће, одмах након пријема обавештења, без 
одлагања, приступити примопредаји. 

О примопредаји са саставља записник који садржи све битне податке о испорученим 
добрима и  извршеним услугама и датуме почетка и завршетка примопредаје. 

Ако Купац констатује да уговорена добра нису испоручена и услуге нису извршене, може 
одбити да учествује у примопредаји, у ком случају трошкови свих претходних поступака до 
одбијања даљег учешћа падају на терет Продавца. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 18. 
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 19. 
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 20. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, производи правно дејство од дана 

достављања менице за добро извршење посла, а важи до испуњења уговорних обавеза обе 
уговорне стране, а најкасније до 31.12.2019. године 
 

Члан 21. 
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: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни,  овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела 
уговора. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе 
понуђача, односно сви подизвођачи. 
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди и овласти  једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
оверити печатом модел уговора. 
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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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
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 
– НАБАВКУ И УГРАДЊУ ДВА ЕКОНОМАЈЗЕРА НА ТОПЛАНИ КОТЕЖ У ПАНЧЕВУ, 

 ЈН бр. 2/2018 – 
НЕ ОТВАРАТИ”. 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.01.2019. 
године, до 12 часова.  
 
Отварање понуда ће се обавити дана 16.01.2019. године у  12.15 часова, у Панчеву, Цара 
Душана 7, у сали за састанке, соба бр. 205.  
 

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. 
    
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 наручилац 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

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 обавезних услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН и, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6) Копије доказа испуњености додатних услова из 76. ЗЈН; 
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7) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6); 

8) листу референци са потврдама о референцама (образац 7) 
9) меница за озбиљност понуде 
10) модел уговора 

 
 
3. ПАРТИЈЕ 

Набавка 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 –  набавка и уградња два економајзера на топлани 
Котеж у Панчеву ЈН 2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара - набавка и уградња два економајзера на топлани 
Котеж у Панчеву ЈН 2/2018   - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара –  набавка и уградња два економајзера на топлани 
Котеж у Панчеву ЈН 2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  набавка и уградња два економајзера на 
топлани Котеж у Панчеву 2/2018  - 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 (Образац 1 у поглављу V), 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 (Образац 1 у 
поглављу V) 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 III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац 6. у поглављу V). 
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. 
 
 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку 2/2018 страна 32 од 36 
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

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) и 2) ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац 5. у поглављу V). 
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. 
Плаћање се врши на следећи начин: 
30% аванс, након потписивања уговора и достављања средства обезбеђења  (меница за повраћај 
авансног плаћања) 
- а остатак након испоруке и уградње економајзера са пратећом опремом, у року од 30 дана  
- уплата на рачун понуђача (Продавца) 
Плаћање се врши  уплатом на рачун Продавца. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за испоручена добра не може бити краћа од 2 године од дана пуштања у рад. 
 
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара и извршења пратећих услуга 
Рок за испоруку предметних добара и њихово повезивање у систем, у свему према конкурсној 
документацији Купца је 6 месци од потписивања уговора 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
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. 
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Као средства финансијског обезбеђења изабрани понуђач подноси четири менице: за озбиљност 
понуде, за повраћај авансног плаћања, за добро извршење посла и за отклањање грешака у 
гарантном року. Менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Менице морају бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
 
Меница 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 меницу 
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 меницу за добро извршење посла у складу 
са захтевима из конкурсне документације. 
 
Меницу за повраћај авансног плаћања  Продавац ће доставити купцу,  пре уплате аванса, у 
висини  аванса са ПДВ-ом и мора трајати све до коначног извршења посла.  
 
Меница за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности уговора, изабрани 
понуђач – добављач - достаља, у року од 10 дана по закључењу уговора. 

Меница 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 менице се мора продужити.  

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

 
Меницу за отклањање грешака у гарантном року  Продавац подноси Купцу у тренутку 
примопредаје предмета уговора, у висини од 10% од укупне вредности уговора. Меница 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 менице се мора продужити. Купац  ће уновчити меницу за отклањање 
грешака у гарантном року у случају да Продавац не буде извршавао своје гарантне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. 

 
 
Меница за озбиљност понуде се доставља уз понуду,  меница  за повраћај авансног 
плаћања се доставља по закључењу уговора, а пре уплате аванса, меница за добро 
извршење посла се доставља у року од 10 дана по закључењу уговора, а меница за 
отклањање грешака у гарантном року  у тренутку примопредаје предмета уговора. 
 
 
 
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 Цара Душана 7, 
Панчево, 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, 
при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 2/2018. Ако наручилац измени 
или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. ЗЈН,  и 
то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини 
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
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. ЗЈН).  
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. 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. 

 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail 
sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs или факсом на број 013/351-270 или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 
од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs
mailto:sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку 2/2018 страна 35 од 36 
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико 
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели 
уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 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 понуда, 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.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 
заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе 
да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 
Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из 
члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца 
пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 
динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и ако је процењена 
вредност већа од 120.000.000,00 динара. 
Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност 
није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је захтев поднет 
након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 
120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама. 
Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000.000,00 динара, односно 0,1% збира процењених вредности свих 
оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, 
ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 
120.000.000,00 динара. 
 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; ЈКП Грејање Панчево; јавна набавка ЈН 2/2018 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку 2/2018 страна 36 од 36 
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН. 
 
 
РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
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. 
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