
Конкурсна документација за јавну набвку 43/2016 страна 1 од 63 
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 

 
 
 
 

 

ЈАВНА НАБАВКА  
 

ГОРИОНИЦИ ЗА КОТЛОВЕ 
(ознака из Општег речника набавки: 42310000 - Горионици за ложишта) 

 

 
обликована у две партије 

 
Партија 1 - Горионици за котлове за топлану Котеж 

Партија 2 - Горионици за котлове за топлану Содара 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15, 
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 43/2016 деловодни број 10/1020-1 од 
30.05.2016. године  и Решења о именовању комисије за јавну набавку ЈН 43/2016, деловодни број 
10/1020-2 припремљена је 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку добара 

ЈН 43/2016  - ГОРИОНИЦИ ЗА КОТЛОВЕ 
 

обликована у две партије 
Партија 1 – Горионици за котлове за топлану Котеж 
Партија 2 - Горионици за котлове за топлану Содара 

 
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 43/2016 су добра Горионици за котлове (ознака из Општег речника 
набавке  42310000 - Горионици за ложишта) 
 
2. Партије 
Набавка је обликована у две партије и то: 
Партија 1 – Горионици за котлове за топлану Котеж 
Партија 2 - Горионици за котлове за топлану Содара 
 
3. Процењена вредност јавне набавке 
Јавна набавка се процењује на вредност од 50.000.000,00 динара без ПДВ-а, по партијама: 
Партија 1 – 26.000.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 2 -  24.000.000,00 динара без ПДВ-а 
 
4. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Александар Фара - руководилац  Службе набавке и маркетинга. Е - mail адреса 

sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs ;  број факса: 013/ 351-270. 
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ПАРТИЈА 1 
 
 

ГОРИОНИЦИ ЗА КОТЛОВЕ ЗА ТОПЛАНУ КОТЕЖ 
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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 ЗА ПАРТИЈУ 1 
 
Демонтажа постојећих горионика, испорука, монтажа и пуштање у рад два нова горионика 
бруто снаге 26,14 МW сваки у Топлани Котеж у Панчеву. 

 
У топлани Котеж су уграђена два котла тип: ТПК ВКЛМ П20 нето снаге 23,26МW сваки и степена 
корисности ɳ=0,89 произвођача ТПК Загреб. Котлови се користе за сагоревање природног гаса. 
Потребна бруто снага горионика је 26,14МW. Горионик треба да буде усаглашен са наведеним 
котлом и омогући развијање пуне бруто снаге. Горионици треба да савладају отпоре ваздушних 
канала, отпоре ложишта од 4mbar и утилизатора чија се уградња планира отпора струјању 
димних гасова од 5mbar. Отпор ваздушних канала прорачунава испоручилац у складу са 
потребама на месту уградње. 
Димензије ложишта котла су: дужина 7000 mm, ширина 3000mm и висина 3000 mm. Горионик 
треба да буде опремљен електронским програматором за вођење процеса сагоревања и 
одвојеним севомоторима за гас, ваздух, а може имати и засебан сервомотор за мешалиште. 
Програматор горионика треба да буде повезан са постојећим фреквентним регулатором броја 
обртаја мотора вентилатора (тип Емерсон М400-094 02240, са максималном излазном струјом у 
трајном режиму 266А) и опремом за мерење О2 у продуктима сагоревања. Такође мора имати 
интегрисани регулатор снаге који врши регулацију оптерећења горионика по температури излазне 
воде из котла уз корекцију по О2. Програматор мора омогућити замену сервомотора без 
репрограмирања кривих. Поставна јединица са алфанумеричким дисплејом треба да врши 
приказивање параметара рада котла, горионика О2 сонде и регулатора оптерећења. Приступање 
вишим параметрима за рад горионика се врши преко лозинки.  
Горионик по конструкцији и саставу треба да одговара пропису ЕН676 и европским прописима и 
директивама:  2006/42/EC, 97/23/EC, 2006/95/EC i 2004/108/EC, 2014/35/EG, да поседује CE знак.  
Горионик мора да има модулисну регулацију снаге.  
Горионик треба да испуни све прописе о емисијама, према важећој Уредби о граничним 
вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху ("Сл. гласник РС", бр. 6/2016) 
Горионик треба да буде израђен у дуоблок изведби и да се састоји се од следећих важнијих 
делова: Кућишта горионика, поклопца са отвором за гледање, склопа за регулацију ваздуха, 
пресостата за ваздух, пламене главе, трансформатора за палење, каблова за паљење, електрода 
за паљење, прикључних стезаљки, дихтунга за прирубницу, причврсних вијака, компензатора са 
прирубницама за везу горионика и канала за ваздух, арматуре за гас састављене од: 
- потпалних електромагнетних вентила 
- два електромагнетна вентила или двоструког електромагнетног вентила за гас  
- једног пресостата минималног притиска гаса,  
- једног пресостата максималног притиска гаса,  
- спојних елемената за монтажу, 
- и свих других елемената у складу са техничким решењем за предметни горионик 
Уз горионик се испоручује одговарајући вентилатор ваздуха за сагоревање предвиђен за рад са 
постојећим фреквентним регулатором броја обртаја тип Емерсон М400-094 02240, са 
максималном излазном струјом у трајном режиму 266А. Мотор вентилатора треба да буде класе 
ефикасности најмање IE2, заштите IP55 и мора имати лежајеве и изолацију предвиђену за рад са 
постојећим фреквентним регулатором Уз вентилатор се испоручује компензатор од тканине са 
прирубницама за везу вентилатора и канала за ваздух.  Вентилатор треба да буде опремљен 
давачем броја обртаја. Постојећи фреквентни регулатор броја обртаја је смештен у 
електроорману у непосредној близини вентилатора, и врши регулацију броја обртаја мотора 
вентилатора у зависности од разлике притисака између ваздушног канала и котла.  Приликом 
одабира вентилатора треба урачунати додатни пад притиска од 5 mbar због потенцијалне уградње 
утилизатора. 
 
Потребно је да постоји уређај за аутоматско подешавање вредности садржаја кисеоника у димном 
гасу. Користи се сигнал мерења садржаја О2 у димном гасу, на излазу из котла. 
Регулатор треба да врши упоређивање садржаја преосталог кисеоника у димним гасовима 
система за сагоревање мереним помоћу О2 претварача (стварна вредност), са оптималним 
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садржајем преосталог ваздуха  (задата вредност). Задате вредности ће бити запамћене у уређају 
у облику специфичне криве. Регулатор треба да врши корекцију, док стварна вредност не 
достигне задату вредност.  Израчуната излазна вредност сигнала корекције О2 модула  треба да 
буде пребачена до изабраног регулатора као корекциони улазни сигнал. Треба да постоји 
могућност регулисања горионика који имају учестале промене оптерећења.  
 
Горионици требају да имају однос минималне и максималне снаге од 1:7 или већи. 
 
О2 регулација горионика се састоји од О2 сонде са монтажном прирубницом, који се постављају 
директно у димни вод, О2 модула и каблова за везу модула са сондом и програматором. 
Електрокомандни ормар горионика се поставља у близини горионика а треба да обухвата све 
функције за несметан рад горионика са понуђеном опремом. Треба да буде израђен од челичног 
лима са растављивом монтажном плочом и да је у степену заштите IP 54. На врата ормара се 
монтира опрема за командовање и послуживачка јединица горионика која треба да омогући 
приказ тренутне фазе рада горионика и свих осталих горе поменутих параметара, а у случају 
грешке да прикаже код грешке, тј. разлог испада. Управљачка аутоматика треба да буде 
припремљена за повезивања са SCADA програмом преко 485 везе и RTU MOD-BUS протоколом. 
Сви проводници и елементи у орману затим каблови и опрема у пољу морају бити означени у 
складу са теничком документацијом ормана и горионика. 
Уз горионик се испоручују следећи делови гасне рампе горионика: главни ручни вентил, филтер, 
регулатор притиска за улазни притисак од 1000mbar у комплету са сигурносним и блокадним 
вентилом, манометрима са славинама и арматуром на улазу и излазу из регулатора и испитног 
горионика за испуштање ваздуха и контролу присуства гаса, аксијални компензатор. Гасна рампа 
и аутоматика горионика морају да имају електронску контролу непропусности магнетних вентила. 
Сензорика која се испоручује и уграђује уз горионик се састоји од сонде за температуру воде у 
котлу, сонде за температуру усисног ваздуха и сонде за температуру димних гасова, које уз 
податке о протоку гаса омогућавају сталан приказ степена корисности котла на дисплеју 
горионика. Такође треба испоручити и уградити сигурносни и радни термостат котла. (130°C) 
Поред описане опреме испоручилац је у обавези да испоручи и идентичне резервне делове за 
понуђене горионике према спецификацији наручиоца. 

 
Опис пратећих услуга и радова 

 
- демонтажа старих горионика, опреме, вентилатора, непотребне електроопреме и осталог 
непотребног материјала уз одношење на локацију који одреди наручилац на територији града 
Панчева 
- прерада уста котла за нови горионик са шамотирањем 
- монтажа горионика, гасне рампе и прерада везе са гасном инсталацијом,  
- демонтажа постојећег мерача протока гаса (DN150) и поновна уградња на новој гасној рампи 
- монтажа вентилатора и потребна прерада канала за ваздух. Израда нових делова канала се 
изводи од челичног лима дебљине минимум 5 mm, са ојачањима и коленима израђеним по 
упуству произвођача горионика 
- Демонтажа, чишћење и поновна монтажа постојећег загрејача ваздуха на усису вентилатора са 
прилагођавањем прикључака и израдом спојних елемената (уколико конструкција понуђеног 
вентилатора то захтева) 
- повезивање са постојећим фреквентним регулатором (сама параметризација фреквентног 
регулатора у складу са новим вентилатором је обавеза Наручиоца) 
- уградња О2 модула и остале додатне опреме 
- Испорука и уградња: каблова, електроинсталационог материјала, елетроповезивање горионика и 
електрокомандног ормара са вентилатором, фреквентним регулатором, мерном и сигурносном 
опремом на котлу.  
Сва електроопрема и електрорадови мора бити у складу са важечим електротехничким 
прописима. 
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Напомена:  
Наручилац је у изнад наведеном тексту навео основне радове на замени горионика.  
Понуђач је обавезан да у цену урачуна све преостале радове и додатни материјал који је 
потребан за комплетирање инсталације, како би се постројење пустило у рад без додатних 
радова, опреме или материјала. 
 
- Испитивање исправног функционисања компонената, подсистема и целог система. Провера 
подразумева испитивање мерних и регулационих кругова, као и проверу сигурносних уређаја. 
Пуштање у рад врши Испоручилац уз присуство Наручиоца. Испитивање треба да припреми 
испоручилац, а одобри Наручилац пре испитивања приликом пуштања у рад. Испоручилац мора 
да обезбеди све што је потребно за успешно испитивање. 
Пуштање у рад укључује: 
- Оптимизацију радних параметара за све радне услове. 
- Утврђивање и уношење свих радних подешавања, параметара и референтних вредности итд. 
- Установљавање и дијагностику квара, недостатка или одступања у постројењу.  
Приликом пуштања у рад потребно је сачинити писани извештај са следећим подацима: 
- Подешене вредности на регулатору снаге  
- Подешни параметри гранчних вредности, нивоа аларма, сензора, итд. 
Када је пуштање у рад завршено сва документација о подешавањима мора да се поднесе 
представнику  
Наручиоца.  
 
Подешавање се врши за цео опсег оптерећења котла и горионика 
- Пуштање у рад горионика са доказивањем траженог капацитета, параметара сагоревања, 
анализом димних гасова и издавањем записника од стране овлашћене лабораторије коју ангажује 
наручилац. 
Испитивање по завршетку монтаже и пуштању у рад  (пробни рад) треба да се изврши у 
континуалном раду и да буде одобрено по испуњењу услова. Сматра се да трајање испада 
почиње у време појаве првог аларма који је настао као последица квара и завршава се када 
постројење поново ради изнад минималног оптерећења. 
- Пробни рад треба да траје најмање 10 грејних дана у грејној сезони. 
 
За отклањање недостатака који узрокују сметње у раду у току гарантног периода, 
Испоручилац мора да одговори на позив за мање од 24 сата. 
 
Наручилац ће обезбедити стручни надзор над вршењем свих пратећих радова именовањем 
стручног лица по свим техничким и другим питањима у реализацији предметне набавке у складу 
са актуелним Законом о планирању и изградњи. 
 
Неопходна документација коју треба обезбедити пре, за време извођења радова и након 
пуштања у рад: 
 
Испоручилац пре уградње обезбеђује Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење 
радова, а уколико дође до одступања од Пројеката обезбеђује и Пројекат изведеног објекта. 
Такође Извођач има обавезу да води исправну документацију у складу са актуелним Законом о 
планирању и изградњи објеката и учествује у Техничком прегледу објекта без накнаде. 
 
Инвеститору се достављају: 

 Примерци пројектне документације, који треба да буду испоручени у папирној форми (3 
примерка) и дигиталној форми (3 примерка) и у стандардним програмима (Word, AUTOCAD 
2010). Дигитална форма документације изведеног стања мора да омогући  Наручиоцу 
посла у периоду експлоатације слободно уношење евентуалних измена које би настале у 
процесу одржавања опреме. 

 Записници о функционалном испитивању опреме, пуштању у рад и пробном раду 
горионика. 

 Сва техничка документација за уграђену опрему и документација (укључујући и адресе 
параметара програматора) неопходна за повезивање управљачке јединице горионика и 
SCADA програма. 
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Партија 1 – топлана Котеж 

Р.Б. Опис 
Јед. 
мере 

Кол. 
Јед. цена  
Без ПДВ-а 

Укупно без 
ПДВ-а 

 1. 

1. Демонтажа постојећих ТПК горионика, са 
припадајућим вентилаторима, гасним рампама, 
шамотом и електроопремом 
2. Испорука комплетних горионика са 
вентилаторима електроопремом и 
специфицираним деловима гасних рампи 
3. Монтажа и електроповезивање испоручених 
горионика вентилатора гасних рампи и 
електроопреме 
4. Испорука свих неопходних делова и радови на 
прилагођавању испоручене опреме постојећем 
котлу и постојећем вентилационом каналу 
5. Пуштање у рад горионика са доказивањем 
капацитета и тражених параметара сагоревања 
6. Обука запослених за рад са испорученом 
опремом и сервисирање нових горионика. 
7. Техничка документација: Пројекат за 
грађевинску дозволу и Пројекат за извођење 
(Пројекат изведеног објекта) 

 
комплет 

 
2 

 
 

  
  

2. Потпални електромагнетни вентил ком 1   

3. 
Два електромагнетна вентила или двоструки 
електромагнетни вентил за гас (главни 
електромагнетни вентили за горионик) 

комплет 
 

1   

4. Фотоћелија или јонизациона сонда ком 1   

5. Пресостат максималног притиска гаса ком 1   

6. Пресостат минималног притиска гаса  ком 1   

7. 
Управљачка послуживачка јединица са дисплејом 
и каблом (уколико се повезује путем конектора) 

ком 1   

8. 
Програматор горионика са припадајућим 
конекторима 

ком 1   

9. Висконапонски трансформатор са кабловима ком 1   

10. Високонапонске електроде за паљење ком 2   

11. 
Трансформатор за напајање аутоматике 
горионика (уколико исти постоји) 

ком 1   

12. 
Комплет сервомотора горионика (гас, ваздух и 
мешалиште ако је такав тип горионика) 

комплет 1   

13. Температурни сензор за воду у котлу ком 1   

14. Пресостат минималног притиска ваздуха ком 1   

15. 
Уложак за филтер на гасној рампи са дихтунгом 
поклопца 

ком 4   

Укупно – Партија 1 топлана Котеж 
 

 

Пдв:  

Свега – Партија 1 топлана Котеж  
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Напомена: Уколико одређени тип горионика у свом техничком решењу нема поједине 
делове који су тражени у спецификацији резервних делова нагласити да такви делови не 
постоје и означити њихову вредност са нулом. 
 
Уз понуду доставити јасно и детаљно описане и документоване техничке карактеристике 
понуђене опреме са назнаком делова документације где се потврђује испуњење захтева из 
спецификације, стандарда и прописа. У том смислу потребно је, као минимум, приложити: 
-Опис понуђеног горионика са радним дијаграмом 
-Предвиђене вредности емисије штетних продуката сагоревања које ће горионици 
остварити при раду  
-Опис комплетног понуђеног решења 
-Комплетну листу понуђене опреме са минимално следећим подацима: 
Произвођач, тип, каталошки број, основне техничке карактеристике. 
Доставити списак стандарда које понуђена опрема испуњава. 
 
Обавеза понуђача је да о свом трошку обезбеди обуку за 3 лица за рад са испорученим 
гориоником на локацији лабораторије (центра за едукацију) произвођача опреме у трајању 
од 4 радна дана.  
 
Сва испоручена опрема треба да буде фабрички испитана и да за то има потребну документацију.  
Потребно је предвидети преглед опреме пре транспорта код Испоручиоца о трошку понуђача, на 
локацији производње опреме од стране овлашћених лица Наручиоца (до 3 лица). 
Наручиоц посла има право да предложи, у одвојеној ставци, додатно испитивање које за циљ има 
потврђивање функционалности и безбедности делова. 
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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 VI 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). 
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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 

 
 
 

- да је  имао укупне приходе  за три 
године (2012, 2013 и 2014.) у висини од 
најмање 55.000.000 динара 
- да понуђач у периоду од шест месеци 
пре објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних 
набавки није био неликвидан дуже од 7 
дана 

 
 
 
-Извештај о бонитету за јавне набавке који 
издаје АПР за 2012,2013,2014 годину  
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

Да располаже неопходним пословним 
капацитетом – да постоје 3 овлашћене 
сервисне фирме (од стране 
произвођача) и минимум 5 обучених и 
овлашћених сервисера за овај тип 
горионика који су предмет набавке на 
територији Србије 
 

- уверење /изјава/ о 3 овлашћена сервиса 
издато од стране произвођача  

- уверење о завршеној обуци за овај тип 
горионика за најмање 5 овлашћених 
сервисера (са именима и презименима 
сервисера) 

 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

да поседује Сертификате о 
имплементирању и примењивању 
захтева стандарда ISO 9001, ISO 14001 
и OHSAS 18001 

копија Сертификата о имплементирању и 
примењивању захтева стандарда ISO 9001, ISO 
14001 и OHSAS 18001 

 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

Да поседује  
-2 машинска инжењера са лиценцом 
430 
-2 електро инжењера са лиценцом 450 
-минимум 5 радника машинске струке 
од чега најмање 2 атестирана 
заваривача по СРПС ЕН 287-1 атест 
111, издате од акредитоване куће 
-минимум 3 радника електро струке 

 
 
 
М образци и Уговори о раду са копијама 
тражених лиценци и атеста 

 
 
 

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 оверене копије.  
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 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. 
 

 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 
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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. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1) Финансијски  капацитет – Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје 
Агенција за привредне регистре  за 2012, 2013 и 2014. годину  
2) пословни капацитет – Доказ: уверење /изјава/ о 3 овлашћена сервиса издато од стране 
произвођача и уверење о завршеној обуци за овај тип горионика за најмање 5 овлашћених 
сервисера (са именима и презименима сервисера) 
3) Технички капацитет,– Доказ: копија Сертификата о имплементирању и примењивању 
захтева стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 
4) Кадровски капацитет, – Доказ: М образци и Уговори о раду са копијама тражених 
лиценци и атеста. 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. 
 
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. 
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
 
 Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија 
понуда“.  

Елементи критеријума:  
- цена     до 80 бодова 
-референц листа                         до 20 бодова 
 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена дата по систему „кључ у руке“. 

Максималан број бодова који се може добити по овом критеријуму износи 80 бодова (Cmax bod) 
 Број бодова за сваког Понуђача израчунава се у следећој формули: 
 

 
ponudjaca

bod
C

C
C min

max 
 

  
C min – најнижа цена 
C ponudjaca – понуђена цена конкретног понуђача 
 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 
Код овог критеријума оцењиваће се број испоручених и пуштених у рад, горионика 

произвођача који се нуди у последњих пет година (2011 - 2015) уграђених на територији 
Републике Србије. Уз референц листу доставити оригиналне потврде инвеститора о завршеним 
пословима испоруке и уградње горионика (који је предмет јавне набавке).  Мax број бодова који се 
може добити по овом критеријуму износи 20 (Rl max bod).  

 
Број бодова за сваког Понуђача израчунава се по следећој формули: 

            
max

max
RL

RL
RL

ponudjaca

bod   

Rl ponudjaca – број испоручених и пуштених у рад, горионика у претходних пет година (2011 - 
2015. година) конкретног понуђача 
Rl max – максималан број испоручених и пуштених у рад, горионика у претходних пет година (2011 
- 2015. година). 
 
2. 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 исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио нижу цену.  
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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) Оверене 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) Образац гарантне изјаве (образац 8) 
10) потврда о извршеном обиласку локације на којима се врши испорука и уградња (потврда 

се издаје приликом обиласка) 
11) техничка документација предмета набавке 
12) средства финансијског обезбеђења 
13) модел уговора 
 

 
Обилазак топлане на којима ће горионици бити испоручени и уграђени је обавезан. 

Долазак за све понуђаче заказује се за 13.6.2016.године у 10 часова. Понуде 

понуђача који нису били у обиласку објекта се неће прихватити. Потврда са 

обављеног обиласка је обавезујући услов за подношење понуде (потврда се издаје 

приликом обиласка). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – ГОРИОНИЦИ 
ЗА КОТЛОВЕ, Партија 1 - Горионици за топлану Котеж, ЈН 43/2016  
 
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 
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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. 
 
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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ГОРИОНИЦИ ЗА КОТЛОВЕ, Партија 1 - Горионици за топлану 
Котеж ЈН 43/2016  
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом  
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

-40% авансно, најкасније 10 дана након достављања 
гаранције за повраћај авансног плаћања 
-40% након испоруке добара која су предмет набавке 
-20% након монтаже и пуштања горионика у рад 

 
Рок важења понуде 
 

 
30 дана 

 
Рок испоруке и уградње 
 

-рок испоруке, најкасније до 09.09.2016. године 
-рок уградње најкасније до 25.09.2016. године 

 
Гарантни период (не може бити краћи 
од 24 месеца од дана пуштања у рад) 
 

 
 
Гаранција за горионике _______ месеци 

 
Место и начин испоруке 
 

 
Панчево, топлана Котеж 

 
 
 

Обилазак топлане на којима ће горионици бити испоручени и уграђени је обавезан. 

Долазак за све понуђаче заказује се за 13.6.2016.године у 10 часова. Понуде 

понуђача који нису били у обиласку објекта се неће прихватити. Потврда са 

обављеног обиласка је обавезујући услов за подношење понуде (потврда се издаје 

приликом обиласка). 

 
 
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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 
понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

 Предмет ЈН Кол. Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична цена 
са ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

 

Демонтажа два постојећа ТПК 

горионика, са припадајућим 
вентилаторима, гасним рампама, 
шамотом и електроопремом 

     

Испорука два комплетна горионика 
са вентилаторима електроопремом и 

специфицираним деловима гасних 
рампи 

     

Испорука свих неопходних делова и 
радови на прилагођавању 
испоручене опреме постојећем котлу 

и постојећем вентилационом каналу 

     

Монтажа и електроповезивање 
испоручених горионика вентилатора 
гасних рампи и електроопреме 

     

Пуштање у рад оба горионика са 
доказивањем капацитета и тражених 
параметара сагоревања 

     

Испорука резервних делова 

     

Обука запослених за рад са 
испорученом опремом и 
сервисирање нових горионика 

     

УКУПНО:  
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 
 у колони 5. 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 3.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке 
без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 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, 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 ГОРИОНИЦИ ЗА КОТЛОВЕ, Партија 1 - Горионици за топлану Котеж, ЈН 43/2016, 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 ГОРИОНИЦИ ЗА КОТЛОВЕ, Партија 1 - Горионици за топлану Котеж, ЈН 
43/2016 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 ГОРИОНИЦИ ЗА КОТЛОВЕ, Партија 1 - Горионици за топлану 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   
 
 

Код овог критеријума оцењиваће се број испоручених и пуштених у рад, горионика снаге 
10-30 MW произвођача који се нуди у последњих пет година (2011 - 2015) уграђених на 

територији Републике Србије. Уз референц листу доставити оригиналне потврде инвеститора о 
завршеним пословима испоруке и уградње горионика (који је предмет јавне набавке).  Мax број 
бодова који се може добити по овом критеријуму износи 20 (Rl max bod).  

 
 
Укупан број исказан на листи референци представља збир испоручених и пуштених у рад, 

горионика снаге 10-30 MW произвођача који се нуди у последњих пет година (2011 - 2015) 

уграђених на територији Републике Србије, а на основу оверених потврда за сваку годину 

појединачно. У листу референци треба унети број испоручених и пуштених у рад горионика снаге 
10-30 MW произвођача који се нуди, уграђених на територији Србије у задњих 5 година.  

 

Укупан број  у 2011. години 
 

Укупан број  у 2012. години 
 

Укупан број  у 2013. години 
 

Укупан број  у 2014. години 
 

Укупан број  у 2015. години 
 

Укупно:  
 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
Напомена:  Укупан број испоручених горионика исказаних у Листи референци доказују се 
потписаним и овереним Потврдама које дајемо у прилогу (потврде копирати по потреби). 
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Назив купца:  

Седиште:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Телефон:  

 
 
Купац издаје 
 

ПОТВРДУ   
 

Да је продавац/понуђач_ ____________________ ______________________________ 
                [назив и седиште продавца/понуђача]  

у претходних пет година (2011-2015) купцу/наручиоцу продао/и/испоручио горионика снаге 
10-30 MW произвођача_____________________, и уградио на територији Републике 
Србије и то: 

 
2011. _______________комада 

2012. _______________комада 

2013. _______________комада 

2014. _______________комада 

2015. _______________комада 

 
  

Потврда се издаје на захтев продавца/понуђача ради учешћа у отвореном поступку 
јавне набавке добара – ГОРИОНИЦИ ЗА КОТЛОВЕ, Партија 1 - Горионици за топлану Котеж, 
код наручиоца  ЈКП „Грејање“ Панчево и у друге сврхе се не може користити.  
 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:  
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 8) 
 
 
 
________________________ 
(пословно име понуђача) 
 
 
________________________ 
(седиште) 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА   
 
 
 

Продавац  даје гаранцију _________ од дана пуштања у рад предмета уговора, а гарантује 
и  за квалитет уграђеног материјала, који морају пратити прописани стандарди, атести и 
сертификати произвођача. Гаранција за горионике не може бити краћа од 2 године од дана 
пуштања у рад. 

Продавац одговара за све скривене мане испоручених и уграђених добара. 
 

За отклањање недостатака који узрокују сметње у раду у току гарантног периода, 
Испоручилац мора да одговори на позив за мање од 24 сата. 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
 

                                                                             
 
Број: 6/  
Панчево,           .2016. година     

 
 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ГОРИОНИКА ЗА ТОПЛАНУ КОТЕЖ 

 
Закључен између: 
Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО са седиштем у Панчеву, 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 директор Сандра Божић  (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 43/2016 Партија 1 – Горионици за топлану Котеж 
 

Број и датум одлуке о додели уговора:_____________________________ 
 
 

Понуда изабраног понуђача бр. _________ од_______________________ 
 

 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је куповина горионика за топлану Котеж, са свим пратећим услугама 

и радовима, по систему „кључ у руке“ за потребе Купца, a у свему у складу са техничком 
спецификацијом и техничким описом добара односно конкурсном документацијом Купца, и 
понудом Продавца бр.___________ од ____________. године, којe су саставни део овог Уговора. 
 

Члан 2. 
Укупна вредност горионика за топлану Котеж, по систему „кључ у руке“, износи 

___________ динара без обрачунатог ПДВ-а, ПДВ у износу од 20% износи __________ динара, а 
укупна вредност набавке са обрачунатим ПДВ-ом износи ____________ динара. 

Цена је фиксна и не може се мењати, осим  у случају промене званичног средњег курса 
динара за еуро  за више од ± 5% у односу на базни курс важећи на дан отварања понуда 
(04.07.2016. године). У том случају ће Продавац писмено затражити од Купца измену јединичних 
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цена за износ промене званичног средњег курса за еуро на дан фактурисања у односу на средњи 
курс динара за еуро на дан отварања понуде. Купац задржава право да тражи раскид уговора у 
случају неслагања са захтевом за промену цене. 

 Продавац не може захтевати промену цене за период после доласка у доцњу.   
 
 

Члан 3. 
 Купац ће обезбедити стручни надзор над вршењем свих пратећих радова именовањем 
стручног лица по свим техничким и другим питањима у реализацији предметне набавке. 

Све писмене инструкције и писмени налози издати од стране надзорног органа у име и за 
рачун Купца обавезни су за Продавца. 

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. Уколико Купац у напред означеном року не 
одговори на приговор Продавца, сматраће се да је усвојен приговор. 

 
                                                              

Члан 4. 
Обавезе Продавца су: 
- Испорука горионика са електроопремом и специфицираним деловима гасне рампе 
- Монтажа и електроповезивање испорученог горионика гасне рампи и електроопреме 
- Демонтажа постојећег TPK горионика, са припадајућим вентилатором, гасном рампом, шамотом 
и електроопремом 
- Испорука свих неопходних делова и радови на прилагођавању испоручене опреме постојећем 
котлу 
- Пуштање у рад горионика са доказивањем капацитета и тражених параметара сагоревања 
- Обука запослених за рад са испорученом опремом и сервисирање нових горионика 
Такође и: 
-Да горионик по конструкцији и саставу одговара пропису ЕН676 и европским прописима и 
директивама:  2006/42/EC, 97/23/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2014/35/EG ,да поседује CЕ знак.  
-Да горионик мора да има модулисну регулацију снаге.  
-Да горионик испуни све прописе о емисијама, према важећој Уредби о граничним  
вредностима емисија загадјујућих материја у ваздуху ("Сл. гласник РС", бр. 6/2016) 
-Да достави јасно и детаљно описане и документоване техничке карактеристике понуђене опреме 
са назнаком делова документације где се потврђује испуњење захтева из спецификације, 
стандарда и прописа. У том смислу потребно је, као минимум, приложити: 
-Опис понуђеног горионика са радним дијаграмом 
-Предвиђене вредности емисије штетних продуката сагоревања које ће горионици остварити при 
раду  
-Опис комплетног понуђеног решења 
-Комплетну листу понуђене опреме са минимално следећим подацима: Произвођач, тип, 
каталошки број, основне техничке карактеристике. 
 
 

Члан 5. 
Продавац се обавезује да након пуштања у рад,  Купцу преда неопходну документацију: 

- пројектну документацију изведених радова, која треба да буде испоручена у папирној (3 
примерка) и дигиталној форми (1 примерак) и у стандардним програмима (Autocad 2010). 
Дигитална форма документације изведеног стања мора да омогући  Купцу у периоду 
експлоатације слободно уношење евентуалних измена које би настале у процесу одржавања 
опреме. 

- Записнике о функционалном испитивању опреме, пуштању у рад и пробном раду горионика. 
- техничку документацију (укључујући и адресе параметара) неопходну за повезивање 

управљачке јединице горионика и SCADA програма. 
- сву техничку документацију за уграђену опрему. 
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Члан 6. 
Продавац  даје гаранцију _________ од дана пуштања у рад предмета уговора, а гарантује 

и  за квалитет уграђеног материјала, који морају пратити прописани стандарди, атести и 
сертификати произвођача. Гаранција за горионике не може бити краћа од 2 године од дана 
пуштања у рад. 

Продавац одговара за све скривене мане испоручених и уграђених добара. 
За отклањање недостатака који узрокују сметње у раду у току гарантног периода, 

Испоручилац мора да одговори на позив за мање од 24 сата. 
 
 

Члан 7. 
Од почетка демонтаже постојећег горионика до уградње новог и његове примопредаје, 

ризик случајне пропасти и оштећења  опреме сноси Продавац, а после примопредаје Купац. 
 
 

Члан 8. 
Након испоруке горионика, његове уградње и  пуштања у рад, Продавац писмено позива 

Купца на примопредају, а Купац ће одмах након пријема обавештења без одлагања приступити 
примопредаји и коначном обрачуну. 

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

Члан 9. 
      Купац се обавезује да изврши плаћање на следећи начин: 
- да уплати аванс 40% вредности посла најкасније 10 дана од достављања гаранције Продавца 

за повраћај авансног плаћања.  
- 40% вредности посла Купац ће платити најкасније 10 дана након испоруке добара која су 

предмет набавке у предвиђеном року (09.09.2016.године). 
- 20% вредности посла након монтаже и пуштања у рад горионика.    
 

Члан 10. 
 Рок испоруке добара је најкасније до  09.09.2016. године а рок за извршење свих радова и 
пуштање у рад је најкасније до 25.09.2016. године. 

У случају кашњења у испуњењу обавеза у роковима из става 1 овог члана, Продавац ће 
платити Купцу уговорну казну (пенале) у износу од 2 ‰ (промила) дневно за сваки дан кашњења 
од дана истека до максималног одбитка од 10% уговорене вредности посла. 
 

Члан 11. 
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања Продавац ће доставити Купцу пре 

уплате аванса у висини плаћеног аванса и мора трајати све до коначног извршења посла.  
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  Продавац подноси 

наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора, у висини од 10% од укупне вредности 
уговора. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року  мора да важи још  три 
дана дуже од гарантог рока који је одређен за исправан рад. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције се мора продужити. 
Купац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да 
Продавац не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 

Члан 12. 
Раскид уговора под условима из овог уговора или вољом потписника могућ је уз претходно 

регулисање међусобних обавеза, и то у форми једностране изјаве о раскиду сачињене у писаној 
форми, достављене другој уговорној страни. 
 Купац може једнострано отказати овај уговор уколико Продавац неблаговремено и 
неквалитетно обавља уговорне обавезе, простом изјавом, вансудским путем. Отказни рок је 10 
(десет) дана. 
 У случају из става 1. овог члана Продавац нема право на накнаду штете или било каква 
друга потраживања која проистичу из овог уговора. 
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Члан 13. 

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену 
другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 
 

 
Члан 14. 

 На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 Евентуални спорови, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране 
ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, 
пристају на надлежност Привредног суда у Панчеву.  
 

Члан 15. 
 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 
2 (два) примерка, за своје потребе. 
 
 

Продавац            Купац 
 
___________________           _________________ 
 
Напомена: Модел уговора Понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом сваку страну, и стави печат 
и потпис одговорног лица на последњој страни Уговора, чиме потврђује да се слаже са моделом Уговора. 
Уколико Понуђач подноси заједничку, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу Уговора морају 
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно подизвођачи. 
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ПАРТИЈА 2 
 
 

ГОРИОНИЦИ ЗА КОТЛОВЕ ЗА ТОПЛАНУ СОДАРА 
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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 ЗА ПАРТИЈУ 2 

 

Демонтажа постојећих горионика, испорука, монтажа и пуштање у рад два нова горионика 
бруто снаге 12,169/15 МW у Топлани Содара у Панчеву. 

 
У топлани Содара су уграђена два котла тип: ТЕ111 нето снаге 10,465МW и степена корисности 
ɳ=0,86 произвођача МИНЕЛ Београд. Котлови се користе за сагоревање природног гаса. 
Потребна бруто снага горионика је 12,169МW. Горионици треба да буду усаглашени са наведеним 
котловима и омогуће развијање пуне бруто снаге. Горионици треба да савладају отпоре 
ваздушних канала (у случају дуо блок изведбе) и отпоре ложишта. 
У ближој будућности предвиђено је да се ова два котла замене котловима веће снаге (потреба 
бруто снага горионика од 15МW) са високим степеном корисности. Потребно је понудити техничко 
решење и испоручити горионике који ће задовољавати постојеће котлове и котлове који ће бити 
уграђени као замена. Решење може бити такво да горионици задовољавају обе ситуације или је 
могуће понудити техничко решење које ће уз реконструкцију горионика задовољити параметре 
нових котлова или понудити и испоручити по два горионика за обе ситуације. Сви горионици и 
делови за прераду морају бити испоручени у оквиру ове набавке, док радови на преради самог 
горионика морају бити обухваћени понудом. Потребно је доставити гаранцију произвођача 
горионика да делови који се испоручују као сет за прераду одговарају параметрима за нове 
котлове и да ће радови на преради бити урађени односно да су плаћени куповином 
горионика и сета опреме. 
Исто се односи и на делове од којих се састоји гасна рампа. 
 
Постојећи котлови 
МИНЕЛ ТЕ111В 
Нето снага: 10,465МW 
Бруто снага горионика: 12,169МW 
Степен корисности ɳ=0,86 
Отпор котла са димне стране: 20,6mbar 
Дужина пламенице: 7000 mm 
Пречник пламенице: 1100 mm 
Дужина скретне коморе: 784mm 
Висина од осе пламенице до пода: 1300mm 
 
Будући котлови 
Бруто снага горионика: 15,000МW 
Отпор котла са димне стране заједно са утилизатором: 21 mbar 
Минимална дужина пламенице: 6000 mm 
Минимални пречник пламенице: 1400 mm 
Минимална дужина скретне коморе: 400mm 
 
Горионици треба да буду опремљени електронским програматорима за вођење процеса 
сагоревања и одвојеним севомоторима за гас и ваздух, а може имати и засебан сервомотор за 
мешалиште. Програматор горионика треба да буде повезан са фреквентним регулатором броја 
обртаја мотора вентилатора и опремом за мерење О2 у продуктима сагоревања. Такође мора 
имати интегрисани регулатор снаге који врши регулацију оптерећења горионика по температури 
излазне воде из котла уз корекцију по О2. Програматор мора омогућити замену сервомотора без 
репрограмирања кривих. Поставна јединица са алфанумеричким дисплејом треба да врши 
приказивање параметара рада котла, горионика, О2 сонде и регулатора оптерећења. Приступање 
вишим параметрима за рад горионика се врши преко лозинки.  
Горионик по конструкцији и саставу треба да одговара пропису (важећим европским и српским 
прописима и директивама) ЕН676 и европским прописима и директивама:  2006/42/ЕC, 97/23/ЕC, 
2006/95/ЕC и 2004/108/ЕC, 2014/35/ЕG и да поседује CЕ знак.  
Горионици морају да има модулисану регулацију снаге.  

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку 43/2016 страна 32 од 63 
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 

Горионици треба да испуне све прописе о емисијама, према важећој Уредби о граничним 
вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху ("Сл. гласник РС", бр. 6/2016) Приликом рада 
горионика на постојећим котловима важе услови за „постојеће“ постројење, а по уградњи 
горионика на нове котлове важе услови за „ново“ постројење. 
Горионици могу да буду израђени у моноблок или дуоблок изведби. Састоје се од следећих 
важнијих делова: кућишта горионика, поклопца са отвором за гледање, склопа за регулацију 
ваздуха, пресостата за ваздух, пламене главе, трансформатора за паљење, каблова за паљење, 
електрода за паљење, прикључних стезаљки, дихтунга за прирубницу, причврсних вијака, 
арматуре за гас састављене од: 
- потпалних електромагнетних вентила (ако је предвиђено конструкцијом произвођача) 
- два електромагнетна вентила или двоструког електромагнетног вентила за гас  
- једног пресостата минималног притиска гаса,  
- једног пресостата максималног притиска гаса,  
- спојних елемената за монтажу, 
- и свих других елемената у складу са техничким решењем за предметни горионик 
Горионици се испоручују са одговарајућим мотором и вентилатором ваздуха за сагоревање и 
фреквентним регулатором броја обртаја. Мотор вентилатора треба да буде класе ефикасности 
најмање IЕ2, заштите IP55 и мора имати лежајеве и изолацију предвиђену за рад са фреквентним 
регулатором. Вентилатор треба да буде опремљен давачем броја обртаја. Фреквентни регулатор 
броја обртаја треба да буде  смештен у непосредној близини горионика и треба да врши 
регулацију броја обртаја мотора вентилатора у зависности од тренутне излазне снаге горионика. 
Такође мора имати филтер за отклањање радио сметњи и степен заштите од минимум IP 54. 
Фреквентни регулатор мора имати алфанумерички дисплеј за локални преглед параметара, 
задавање параметара и ауто дијагностику кварова.  
 
Потребно је да постоји уређај за аутоматско подешавање вредности садржаја кисеоника у димним 
гасовима. Користи се сигнал мерења садржаја О2 у димнmm гасовима, на излазу из котла. 
Регулатор треба да врши упоређивање садржаја преосталог кисеоника у димним гасовима 
система за сагоревање мереним помоћу О2 претварача (стварна вредност), са оптималним 
садржајем преосталог ваздуха (задата вредност). Задате вредности ће бити запамћене у уређају 
у облику специфичне криве. Регулатор треба да врши корекцију, док стварна вредност не 
достигне задату вредност. Израчуната излазна вредност сигнала корекције О2 модула треба да 
буде пребачена до изабраног регулатора као корекциони улазни сигнал. 
О2 регулација горионика се састоји од О2 сонде са монтажном прирубницом, који се постављају 
директно у димни вод, О2 модула и каблова за везу модула са сондом и програматором. 
 
Због потребе за значајном променом оптерећења котлова горионици треба да омогућавају 
распон снаге минимално 1:6 и на постојећим и на новим котловима. 
 
Односно: 
Постојећи котлови 
мин : макс – 2,028 : 12,169 МW 
Нови котлови 
мин : макс - 2,500 : 15,000 МW 
 
Електрокомандни ормар горионика се поставља у близини горионика, а треба да обухвата све 
функције за несметан рад горионика са понуђеном опремом. Треба да буде израђен од челичног 
лима са растављивом монтажном плочом и да је у степену заштите IP 54. На врата ормара се 
монтира опрема за командовање и послуживачка јединица горионика која треба да омогући 
приказ тренутне фазе рада горионика и свих осталих горе поменутих параметара, а у случају 
грешке да прикаже код грешке, тј. разлог испада.  
Управљачка аутоматика треба да буде припремљена за повезивања са SCADA програмом преко 
485 везе и RTU MOD-BUS протоколом. Сви проводници и елементи у орману затим каблови и 
опрема у пољу морају бити означени у складу са теничком документацијом ормана и горионика. 
Уз горионик се испоручују следећи делови гасне рампе горионика: главни ручни вентил, филтер, 
регулатор притиска за улазни притисак од 500mbar у комплету са сигурносним и блокадним 
вентилом, манометрима са славинама и арматуром на улазу и излазу из регулатора и испитног 
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горионика за испуштање ваздуха и контролу присуства гаса, аксијални компензатор. Гасна рампа 
и аутоматика горионика морају да имају електронску контролу непропусности магнетних вентила. 
Сензорика која се испоручује и уграђује уз горионик се састоји од сонде за температуру воде у 
котлу, сонде за температуру усисног ваздуха и сонде за температуру димних гасова, које уз 
податке о протоку гаса омогућавају сталан приказ степена корисности котла на дисплеју 
горионика. Такође треба испоручити и уградити сигурносни и радни термостат котла. (130°C) 
Поред описане опреме испоручилац је у обавези да испоручи и идентичне резервне делове за 
понуђене горионике према спецификацији наручиоца. 

 
Опис пратећих услуга и радова 

 
- евентуално потребни грађевински радови за уградњу горионика и демонтажа челичног подеста 
уз сагласност наручиоца 
- демонтажа старих горионика, опреме, вентилатора, непотребне електроопреме и осталог 
непотребног материјала уз одношење на локацију који одреди наручилац на територији града 
Панчева 
- прерада уста котла за нови горионик са шамотирањем 
- монтажа горионика, гасне рампе и прерада везе са гасном инсталацијом,  
- демонтажа постојећег мерача протока гаса (DN150) и поновна уградња на новој гасној рампи 
- уградња О2 модула и остале додатне опреме 
- испорука и уградња: каблова, електроинсталационог материјала, елетроповезивање горионика и 
електрокомандног ормара са вентилатором, фреквентним регулатором, мерном и сигурносном 
опремом на котлу.  
Сва електроопрема и електрорадови мора бити у складу са важећим електротехничким 
прописима. 
 
Напомена: 
Наручилац је изнад наведеном тексту навео основне радове на замени горионика.  
Испоручилац је обавезан да у цену урачуна све преостале радове и додатни материјал који 
је потребан за комплетирање инсталације, како би се постројење пустило у рад без 
додатних радова, опреме или материјала. 
 
- Испитивање исправног функционисања компонената, подсистема и целог система. Провера 
подразумева испитивање мерних и регулационих кругова, као и проверу сигурносних уређаја. 
Пуштање у рад врши Испоручилац уз присуство Наручиоца. Испитивање треба да припреми 
испоручилац, а одобри Наручилац пре испитивања приликом пуштања у рад. Испоручилац мора 
да обезбеди све што је потребно за успешно испитивање. 
Пуштање у рад укључује: 
- Оптимизацију радних параметара за све радне услове. 
- Утврђивање и уношење свих радних подешавања, параметара и референтних вредности итд. 
- Установљавање и дијагностику квара, недостатка или одступања у постројењу.  
Приликом пуштања у рад потребно је сачинити писани извештај са следећим подацима: 
- Подешене вредности на регулатору снаге  
- Подешни параметри гранчних вредности, нивоа аларма, сензора, итд. 
Када је пуштање у рад завршено сва документација о подешавањима мора да се поднесе 
представнику  
Наручиоца.  
 
Подешавање се врши за цео опсег оптерећења котла и горионика 
- Пуштање у рад горионика са доказивањем траженог капацитета, параметара сагоревања, 
анализом димних гасова и издавањем записника од стране овлашћене лабораторије коју ангажује 
наручилац. 
Испитивање по завршетку монтаже и пуштању у рад  (пробни рад) треба да се изврши у 
континуалном раду и да буде одобрено по испуњењу услова. Сматра се да трајање испада 
почиње у време појаве првог аларма који је настао као последица квара и завршава се када 
постројење поново ради изнад минималног оптерећења. 
- Пробни рад треба да траје најмање 10 грејних дана у грејној сезони. 
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Наручилац ће обезбедити стручни надзор над вршењем свих пратећих радова именовањем 
стручног лица по свим техничким и другим питањима у реализацији предметне набавке у складу 
са актуелним Законом о планирању и изградњи. 
 
Неопходна документација коју треба обезбедити пре, за време извођења радова и након 
пуштања у рад: 
 
Испоручилац пре уградње обезбеђује Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење 
радова, а уколико дође до одступања од Пројеката обезбеђује и Пројекат изведеног објекта. 
Такође Извођач има обавезу да води исправну документацију у складу са актуелним Законом о 
планирању и изградњи објеката и учествује у Техничком прегледу објекта без накнаде. 
 
Инвеститору се достављају: 

 Примерци пројектне документације, који треба да буду испоручени у папирној форми (3 
примерка) и дигиталној форми (3 примерка) и у стандардним програмима (Word, AUTOCAD 
2010). Дигитална форма документације изведеног стања мора да омогући  Наручиоцу 
посла у периоду експлоатације слободно уношење евентуалних измена које би настале у 
процесу одржавања опреме. 

 Записници о функционалном испитивању опреме, пуштању у рад и пробном раду 
горионика. 

 Сва техничка документација за уграђену опрему и документација (укључујући и адресе 
параметара програматора) неопходна за повезивање управљачке јединице горионика и 
SCADA програма. 

 
Партија 2 топлана Содара 

Р.Б. Опис 
Јед. 
мере 

Кол. 
Јед. цена 
без ПДВ-а 

Укупно без 
ПДВ-а 

Горионик бруто снаге 12,169 МW 

 1. 

1. Демонтажа постојећих RAY горионика, са 
припадајућим вентилаторима, гасним рампама, 
шамотом и електроопремом 
2. Испорука комплетних горионика са 
вентилаторима електроопремом и 
специфицираним деловима гасних рампи 
3. Монтажа и електроповезивање испоручених 
горионика вентилатора гасних рампи и 
електроопреме 
4. Испорука свих неопходних делова и радови 
на прилагођавању испоручене опреме 
постојећем котлу 
5. Пуштање у рад горионика са доказивањем 
капацитета и тражених параметара сагоревања 
6. Обука запослених за рад са испорученом 
опремом и сервисирање нових горионика 
7. Техничка документација: Пројекат за 
грађевинску дозволу и пројекат за извођење 
(Пројекат изведеног објекта) 

 
комплет 

 
2 

 
 

  
  

Спецификација резервних делова 

2. Потпални електромагнетни венти ком 1   

3. 
Два електромагнетна вентила или двоструки 
електромагнетни вентил за гас (главни 
електромагнетни вентили за горионик) 

комп. 1   

4. Фотоћелија или јонизациона сонда ком 1   

5. Пресостат максималног притиска гаса ком 1   
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6. Пресостат минималног притиска гаса  ком 1   

7. 
Управљачка послуживачка јединица са 
дисплејом и каблом (уколико се повезује путем 
конектора) 

ком 1   

8. 
Програматор горионика са припадајућим 
конекторима 

ком 1   

9. Висконапонски трансформатор са кабловима ком 1   

10. Високонапонске електроде за паљење ком 2   

11. 
Трансформатор за напајање аутоматике 
горионика (уколико исти постоји) 

ком 1   

12. 
Комплет сервомотора горионика (гас, ваздух и 
мешалиште ако је такав тип горионика) 

Комп. 1   

13. Температурни сензор за воду у котлу ком 1   

14. Пресостат минималног притиска ваздуха ком 1   

15. 
Уложак за филтер на гасној рампи са дихтунгом 
поклопца 

ком 4   

За ситуацију са доградњом горионика 

16. 
Сет делова за прераду горионика за рад са 
котлом од 15МW са радовима на преради 
горионика. 

комплет 2   

За ситуацију са испоруком два потпуно нова горионика за бруто снагу од 15МW 

17. 
Испорука комплетних горионика са 
вентилаторима електроопремом и 
специфицираним деловима гасних рампи 

комплет 2   

Укупно Партија 2 топлана Содара:  

Пдв:  

Свега Партија 2 топлана Содара:  

 
Напомена: Уколико одређени тип горионика у свом техничком решењу нема поједине 
делове који су тражени у спецификацији резервних делова нагласити да такви делови не 
постоје и означити њихову вредност са нулом. 
 
Уз понуду доставити јасно и детаљно описане и документоване техничке карактеристике 
понуђене опреме са назнаком делова документације где се потврђује испуњење захтева из 
спецификације, стандарда и прописа. У том смислу потребно је, као минимум, приложити: 
-Опис понуђеног горионика са радним дијаграмом 
-Предвиђене вредности емисије штетних продуката сагоревања које ће горионици 
остварити при раду  
-Опис комплетног понуђеног решења 
-Комплетну листу понуђене опреме са минимално следећим подацима: 
 Произвођач, тип, каталошки број, основне техничке карактеристике. 
Доставити списак стандарда које понуђена опрема испуњава. 
 
Обавеза понуђача је да о свом трошку обезбеди обуку за 3 лица за рад са испорученим 
гориоником на локацији лабораторије (центра за едукацију) произвођача опреме у трајању од 4 
радна дана. 
Сва испоручена опрема треба да буде фабрички испитана и да за то има потребну документацију.  
Потребно је предвидети пријем опреме код Испоручиоца о трошку понуђача, на локацији 
производње опреме од стране овлашћених лица Наручиоца (до 3 лица). 
Наручиоц посла има право да предложи, у одвојеној ставци, додатно испитивање које за циљ има 
потврђивање функционалности и безбедности делова. 
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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 VI 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). 
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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 

 
 
 

- да је  имао укупне приходе  за три 
године (2012, 2013 и 2014.) у висини од 
најмање 50.000.000 динара 
- да понуђач у периоду од шест месеци 
пре објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних 
набавки није био неликвидан дуже од 7 
дана 

-Извештај о бонитету за јавне набавке који 
издаје АПР за 2012,2013,2014 годину  
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

Да располаже неопходним пословним 
капацитетом – да постоје 3 овлашћене 
сервисне фирме (од стране 
произвођача) и минимум 5 обучених и 
овлашћених сервисера за овај тип 
горионика који су предмет набавке на 
територији Србије 
 

- уверење /изјава/ о 3 овлашћена сервиса 
издато од стране произвођача  

- уверење о завршеној обуци за овај тип 
горионика за најмање 5 овлашћених 
сервисера (са именима и презименима 
сервисера) 

 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

да поседује Сертификате о 
имплементирању и примењивању 
захтева стандарда ISO 9001, ISO 14001 
и OHSAS 18001 

копија Сертификата о имплементирању и 
примењивању захтева стандарда ISO 9001, ISO 
14001 и OHSAS 18001 

 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

Да поседује  
-2 машинска инжењера са лиценцом 
430 
-2 електро инжењера са лиценцом 450 
-минимум 5 радника машинске струке 
од чега најмање 2 атестирана 
заваривача по СРПС ЕН 287-1 атест 
111, издате од акредитоване куће 
-минимум 3 радника електро струке 

М образци и Уговори о раду са копијама 
тражених лиценци и атеста 

 
 
 

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 оверене копије.  
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 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. 
 

 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 
5) 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. 

6) 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 
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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. 

7) 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.  

8) 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. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1) Финансијски  капацитет – Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје 
Агенција за привредне регистре  за 2012, 2013 и 2014. годину  
2) пословни капацитет – Доказ: уверење /изјава/ о 3 овлашћена сервиса издато од стране 
произвођача и уверење о завршеној обуци за овај тип горионика за најмање 5 овлашћених 
сервисера (са именима и презименима сервисера) 
3) Технички капацитет,– Доказ: копија Сертификата о имплементирању и примењивању 
захтева стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 
4) Кадровски капацитет, – Доказ: М образци и Уговори о раду са копијама тражених 
лиценци и атеста. 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. 
 
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. 
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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
 
 Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија 
понуда“.  

Елементи критеријума:  
- цена     до 80 бодова 
-референц листа                         до 20 бодова 
 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена дата по систему „кључ у руке“. 

Максималан број бодова који се може добити по овом критеријуму износи 80 бодова (Cmax bod) 
 Број бодова за сваког Понуђача израчунава се у следећој формули: 
 

 
ponudjaca

bod
C

C
C min

max 
 

  
C min – најнижа цена 
C ponudjaca – понуђена цена конкретног понуђача 
 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 
Код овог критеријума оцењиваће се број испоручених и пуштених у рад, горионика 

произвођача који се нуди у последњих пет година (2011 - 2015) уграђених на територији 
Републике Србије. Уз референц листу доставити оригиналне потврде инвеститора о завршеним 
пословима испоруке и уградње горионика (који је предмет јавне набавке).  Мax број бодова који се 
може добити по овом критеријуму износи 20 (Rl max bod).  

 
Број бодова за сваког Понуђача израчунава се по следећој формули: 

            
max

max
RL

RL
RL

ponudjaca

bod   

Rl ponudjaca – број испоручених и пуштених у рад, горионика у претходних пет година (2011 - 
2015. година) конкретног понуђача 
Rl max – максималан број испоручених и пуштених у рад, горионика у претходних пет година (2011 
- 2015. година). 
 
2. 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 исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио нижу цену.  
 
 
 
 
 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку 43/2016 страна 41 од 63 
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 

 
 
 
 

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) Оверене 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) Образац гарантне изјаве (образац 8) 
10) потврда о извршеном обиласку локације на којима се врши испорука и уградња (потврда 

се издаје приликом обиласка) 
11) техничка документација предмета набавке 
12) средства финансијског обезбеђења 
13) модел уговора 
 

 
Обилазак топлане на којима ће горионици бити испоручени и уграђени је обавезан. 

Долазак за све понуђаче заказује се за 13.6.2016.године у 10 часова. Понуде 

понуђача који нису били у обиласку објекта се неће прихватити. Потврда са 

обављеног обиласка је обавезујући услов за подношење понуде (потврда се издаје 

приликом обиласка). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – ГОРИОНИЦИ 
ЗА КОТЛОВЕ, Партија 2 - Горионици за топлану Содара, ЈН 43/2016  
 
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 
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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. 
 
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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ГОРИОНИЦИ ЗА КОТЛОВЕ, Партија 2 - Горионици за топлану 
Содара ЈН 43/2016  
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом  
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

-40% авансно, најкасније 10 дана након достављања 
гаранције за повраћај авансног плаћања 
-40% након испоруке добара која су предмет набавке 
-20% након монтаже и пуштања горионика у рад 

 
Рок важења понуде 
 

 
30 дана 

 
Рок испоруке и уградње 
 

-рок испоруке, најкасније до 09.09.2016. године 
-рок уградње најкасније до 25.09.2016. године 

 
Гарантни период (не може бити краћи 
од 24 месеца од дана пуштања у рад) 
 

 
Гаранција за горионике _______ месеци 

 
Место и начин испоруке 
 

Панчево, топлана Содара 

 
 
 

Обилазак топлане на којима ће горионици бити испоручени и уграђени је обавезан. 

Долазак за све понуђаче заказује се за 13.6.2016.године у 10 часова. Понуде 

понуђача који нису били у обиласку објекта се неће прихватити. Потврда са 

обављеног обиласка је обавезујући услов за подношење понуде (потврда се издаје 

приликом обиласка). 

 
 
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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 
понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 Предмет ЈН Кол. Јединична 
цена без ПДВ-а 

Јединична цена 
са ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Демонтажа два постојећа горионика, 
са припадајућим вентилаторима, 
гасним рампама,шамотом и 

електроопремом 

     

Испорука два комплетна горионика 
са фреквентним регулаторима 
електроопремом и специфицираним 
деловима гасних рампи 

     

Испорука свих неопходних делова и 
радови на прилагођавању 
испоручене опреме постојећем котлу  

     

Монтажа и електроповезивање 

испоручених горионика фреквентних 

регулатора, гасних рампи и 
електроопреме 

     

Пуштање у рад оба горионика са 
доказивањем капацитета и тражених 
параметара сагоревања 

     

Испорука резервних делеова 
     

Обука запослених за рад са 
испорученом опремом и 
сервисирање нових горионика 

     

Испорука сета делова за прераду на 

горионик бруто снаге од 15МW. 

     

Радови на преради горионика на 
снагу од 15МW 

     

Испорука комплетних горионика са 
вентилаторима електроопремом и 
специфицираним деловима гасних 
рампи горионика бруто снаге од 
15МW 

     

УКУПНО:  
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 
 у колони 5. 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 3.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке 
без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 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, 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 ГОРИОНИЦИ ЗА КОТЛОВЕ, Партија 2 - Горионици за топлану Содара, ЈН 43/2016, 
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 ГОРИОНИЦИ ЗА КОТЛОВЕ, Партија 2 - Горионици за топлану Содара, ЈН 
43/2016 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

6) 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); 

7) 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); 

8) 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 ГОРИОНИЦИ ЗА КОТЛОВЕ, Партија 2 - Горионици за топлану Содара, 
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 

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

6) 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); 

7) 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); 

8) 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   
 
 

Код овог критеријума оцењиваће се број испоручених и пуштених у рад, горионика снаге   
7 -17 MW произвођача који се нуди у последњих пет година (2011 - 2015) уграђених на територији 

Републике Србије. Уз референц листу доставити оригиналне потврде инвеститора о завршеним 
пословима испоруке и уградње горионика (који је предмет јавне набавке).  Мax број бодова који се 
може добити по овом критеријуму износи 20 (Rl max bod).  

 
 
Укупан број исказан на листи референци представља збир испоручених и пуштених у рад, 

горионика снаге 7-17 MW произвођача који се нуди у последњих пет година (2011 - 2015) 

уграђених на територији Републике Србије, а на основу оверених потврда за сваку годину 

појединачно. У листу референци треба унети број испоручених и пуштених у рад горионика снаге 
7-17 MW произвођача који се нуди, уграђених на територији Србије у задњих 5 година.  

 

Укупан број  у 2011. години 
 

Укупан број  у 2012. години 
 

Укупан број  у 2013. години 
 

Укупан број  у 2014. години 
 

Укупан број  у 2015. години 
 

Укупно:  
 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
Напомена:  Укупан број испоручених горионика исказаних у Листи референци доказују се 
потписаним и овереним Потврдама које дајемо у прилогу (потврде копирати по потреби). 
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Назив купца:  

Седиште:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Телефон:  

 
 
Купац издаје 
 

ПОТВРДУ   
 

Да је продавац/понуђач_ ___________ ______________________________________ 
             [назив и седиште продавца/понуђача]  

у претходних пет година (2011-2015) купцу/наручиоцу продао/и/испоручио горионика снаге 
7-17 MW произвођача_____________________, и уградио на територији Републике Србије 
и то: 

 
2011. _______________комада 

2012. _______________комада 

2013. _______________комада 

2014. _______________комада 

2015. _______________комада 

 
  

Потврда се издаје на захтев продавца/понуђача ради учешћа у отвореном поступку 
јавне набавке добара – ГОРИОНИЦИ ЗА КОТЛОВЕ, Партија 2 - Горионици за топлану 
Содара, код наручиоца  ЈКП „Грејање“ Панчево и у друге сврхе се не може користити.  
 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:  
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 8) 

 
 
 
________________________ 
(пословно име понуђача) 
 
 
________________________ 
(седиште) 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА   
 
 
 

Продавац  даје гаранцију _________ од дана пуштања у рад предмета уговора, а гарантује 
и  за квалитет уграђеног материјала, који морају пратити прописани стандарди, атести и 
сертификати произвођача. Гаранција за горионике не може бити краћа од 2 године од дана 
пуштања у рад. 

Продавац одговара за све скривене мане испоручених и уграђених добара. 
 

За отклањање недостатака који узрокују сметње у раду у току гарантног периода, 
Испоручилац мора да одговори на позив за мање од 24 сата. 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

                                                                             
 
Број: 6/  
Панчево,           .2016. година     

 
 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ГОРИОНИКА ЗА ТОПЛАНУ СОДАРА 

 
Закључен између: 
Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО са седиштем у Панчеву, 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 директор Сандра Божић  (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 43/2016 Партија 2 – Горионици за топлану Содара 
 

Број и датум одлуке о додели уговора:_____________________________ 
 
 

Понуда изабраног понуђача бр. _________ од_______________________ 
 

 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора је куповина горионика за топлану Содара, са свим пратећим 
услугама и радовима, по систему „кључ у руке“ за потребе Купца, a у свему у складу са техничком 
спецификацијом и техничким описом добара односно конкурсном документацијом Купца, и 
понудом Продавца бр.___________ од ____________. године, који су саставни део овог Уговора. 
 

Члан 2. 
Укупна вредност горионика за топлану Содара, по систему „кључ у руке“, износи 

___________ динара без обрачунатог ПДВ-а, ПДВ у износу од 20% износи __________ динара, а 
укупна вредност набавке са обрачунатим ПДВ-ом износи ____________ динара. 

Цена је фиксна и не може се мењати., осим  у случају промене званичног средњег курса 
динара за еуро  за више од ± 5% у односу на базни курс важећи на дан отварања понуда 
(04.07.2016. године). У том случају ће Продавац писмено затражити од Купца измену јединичних 
цена за износ промене званичног средњег курса за еуро на дан фактурисања у односу на средњи 
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курс динара за еуро на дан отварања понуде. Купац задржава право да тражи раскид уговора у 
случају неслагања са захтевом за промену цене. 

 Продавац не може захтевати промену цене за период после доласка у доцњу.   
 

Члан 3. 
 Купац ће обезбедити стручни надзор над вршењем свих пратећих радова именовањем 
стручног лица по свим техничким и другим питањима у реализацији предметне набавке. 

Све писмене инструкције и писмени налози издати од стране надзорног органа у име и за 
рачун Купца обавезни су за Продавца. 

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. Уколико Купац у напред означеном року не 
одговори на приговор Продавца, сматраће се да је усвојен приговор. 
                                                              

Члан 4. 
Обавезе Продавца су: 
- Испорука горионика са електроопремом и специфицираним деловима гасне рампе 
- Монтажа и електроповезивање испорученог горионика гасне рампи и електроопреме 
- Демонтажа постојећег TPK горионика, са припадајућим вентилатором, гасном рампом, шамотом 
и електроопремом 
- Испорука свих неопходних делова и радови на прилагођавању испоручене опреме постојећем 
котлу 
- Пуштање у рад горионика са доказивањем капацитета и тражених параметара сагоревања 
- Обука запослених за рад са испорученом опремом и сервисирање нових горионика 
Такође и: 
-Да горионик по конструкцији и саставу одговара пропису ЕН676 и европским прописима и 
директивама:  2006/42/EEC, 97/23/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2014/35/ЕГ ,да поседује CЕ знак.  
-Да горионик мора да има модулисну регулацију снаге.  
-Да горионик испуни све прописе о емисијама, према важећој Уредби о граничним  
вредностима емисија загадјујућих материја у ваздуху ("Сл. гласник РС", бр. 6/2016) 
-Да достави јасно и детаљно описане и документоване техничке карактеристике понуђене опреме 
са назнаком делова документације где се потврђује испуњење захтева из спецификације, 
стандарда и прописа. У том смислу потребно је, као минимум, приложити: 
-Опис понуђеног горионика са радним дијаграмом 
-Предвиђене вредности емисије штетних продуката сагоревања које ће горионици остварити при 
раду  
-Опис комплетног понуђеног решења 
-Комплетну листу понуђене опреме са минимално следећим подацима: Произвођач, тип, 
каталошки број, основне техничке карактеристике. 
 

Члан 5. 
Продавац се обавезује да након пуштања у рад,  Купцу преда неопходну документацију: 

- пројектну документацију изведених радова, која треба да буде испоручена у папирној (3 
примерка) и дигиталној форми (1 примерак) и у стандардним програмима (Autocad 2010). 
Дигитална форма документације изведеног стања мора да омогући  Купцу у периоду 
експлоатације слободно уношење евентуалних измена које би настале у процесу одржавања 
опреме. 

- Записнике о функционалном испитивању опреме, пуштању у рад и пробном раду горионика. 
- техничку документацију (укључујући и адресе параметара) неопходну за повезивање 

управљачке јединице горионика и SCADA програма. 
- сву техничку документацију за уграђену опрему. 
 

Члан 6. 
Продавац  даје гаранцију _________ од дана пуштања у рад предмета уговора, а гарантује 

и  за квалитет уграђеног материјала, који морају пратити прописани стандарди, атести и 
сертификати произвођача. Гаранција за горионике не може бити краћа од 2 године од дана 
пуштања у рад. 
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Продавац одговара за све скривене мане испоручених и уграђених добара. 
За отклањање недостатака који узрокују сметње у раду у току гарантног периода, 

Испоручилац мора да одговори на позив за мање од 24 сата. 
 
 

 
Члан 7. 

Од почетка демонтаже постојећег горионика до уградње новог и његове примопредаје, 
ризик случајне пропасти и оштећења  опреме сноси Продавац, а после примопредаје Купац. 
 

Члан 8. 
Након испоруке горионика, његове уградње и  пуштања у рад, Продавац писмено позива 

Купца на примопредају, а Купац ће одмах након пријема обавештења без одлагања приступити 
примопредаји и коначном обрачуну. 

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

Члан 9. 
      Купац се обавезује да изврши плаћање на следећи начин: 
- да уплати аванс 40% вредности посла најкасније 10 дана од достављања гаранције Продавца 

за повраћај авансног плаћања.  
- 40% вредности посла Купац ће платити најкасније 10 дана након испоруке добара која су 

предмет набавке у предвиђеном року (09.09.2016.године). 
- 20% вредности посла након монтаже и пуштања у рад горионика.    
 

Члан 10. 
 Рок испоруке добара је најкасније до  09.09.2016. године а рок за извршење свих радова и 
пуштање у рад је најкасније до 25.09.2016. године. 

У случају кашњења у испуњењу обавеза у роковима из става 1 овог члана, Продавац ће 
платити Купцу уговорну казну (пенале) у износу од 2 ‰ (промила) дневно за сваки дан кашњења 
од дана истека до максималног одбитка од 10% уговорене вредности посла. 
 

Члан 11. 
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања Продавац ће доставити Купцу пре 

уплате аванса у висини плаћеног аванса и мора трајати све до коначног извршења посла.  
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  Продавац подноси 

наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора, у висини од 10% од укупне вредности 
уговора. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року  мора да важи још  три 
дана дуже од гарантог рока који је одређен за исправан рад. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције се мора продужити. 
Купац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да 
Продавац не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 

Члан 12. 
Раскид уговора под условима из овог уговора или вољом потписника могућ је уз претходно 

регулисање међусобних обавеза, и то у форми једностране изјаве о раскиду сачињене у писаној 
форми, достављене другој уговорној страни. 
 Купац може једнострано отказати овај уговор уколико Продавац неблаговремено и 
неквалитетно обавља уговорне обавезе, простом изјавом, вансудским путем. Отказни рок је 10 
(десет) дана. 
 У случају из става 1. овог члана Продавац нема право на накнаду штете или било каква 
друга потраживања која проистичу из овог уговора. 
 

Члан 13. 
Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену 

другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 
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Члан 14. 

 На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 Евентуални спорови, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране 
ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, 
пристају на надлежност Привредног суда у Панчеву.  
 

Члан 15. 
 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 
2 (два) примерка, за своје потребе. 
 
 

Продавац            Купац 
 
___________________           _________________ 
 
Напомена: Модел уговора Понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом сваку страну, и стави печат 
и потпис одговорног лица на последњој страни Уговора, чиме потврђује да се слаже са моделом Уговора. 
Уколико Понуђач подноси заједничку, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу Уговора морају 
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно подизвођачи. 
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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 
– ГОРИОНИЦИ ЗА КОТЛОВЕ, ЈН бр. 43/2016 – 

Партија 1 или Партија 2 (заокружити партије за које се понуда подноси) 
НЕ ОТВАРАТИ”. 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.07.2016. 
године, до 12 часова.  
 
Отварање понуда ће се обавити дана 04.07.2016. 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) Оверене 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) Образац гарантне изјаве (образац 8) 
10) потврда о извршеном обиласку локације на којима се врши испорука и уградња (потврда 

се издаје приликом обиласка) 
11) техничка документација предмета набавке 
12) средства финансијског обезбеђења 
13) модел уговора 

 
Обилазак топлане на којима ће горионици бити испоручени и уграђени је обавезан. 

Долазак за све понуђаче заказује се за 13.6.2016.године у 10 часова. Понуде 

понуђача који нису били у обиласку објекта се неће прихватити. Потврда са 

обављеног обиласка је обавезујући услов за подношење понуде (потврда се издаје 

приликом обиласка). 

 
3. ПАРТИЈЕ 
 

Набавка је обликована у две партије, и то:  
- Партија 1 - Горионици за топлану Котеж 
- Партија 2 - Горионици за топлану Содара 
 
 
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 –  Горионици за котлове, ЈН 43/2016, Партија 1 или 
Партија 2 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара –  Горионици за котлове, ЈН 43/2016, Партија 1 или 
Партија 2 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара –  Горионици за котлове, ЈН 43/2016, Партија 1 или 
Партија 2 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  Горионици за котлове, ЈН 43/2016, 
Партија 1 или Партија 2 - 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. 
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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. 
 
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 ће се вршити по следећој динамици: 
-40% авансно, најкасније 10 дана након достављања гаранције за повраћај авансног плаћања 
-40% након испоруке добара која су предмет набавке 
-20% након монтаже и пуштања горионика у рад 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за горионике не може бити краћа од 2 године од дана пуштања у рад. 
 
9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара 
Рок испоруке добара је најкасније до  09.09.2016. године а рок за извршење свих радова и 
пуштање у рад је најкасније до 25.09.2016. године. 
Место испоруке и уградња добара  – на адреси наручиоца: Панчево, Топлане Котеж и Содара  
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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. 
 
 
9.5 Захтев у погледу стандарда и важећих прописа 
Горионик по конструкцији и саставу треба да одговара пропису ЕN676 и европским прописима и 
директивама:  2006/42/ЕC, 97/23/ЕC, 2006/95/ЕC, 2004/108/ЕC и 2014/35/ЕG, да поседује CЕ знак.  
Горионик треба да испуни све прописе о емисијама, према важећој Уредби о граничним 
вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху ("Сл. гласник РС", бр. 6/2016) 
 
9.6 Захтев у погледу обуке за рад 
Обавеза понуђача је да о свом трошку обезбеди обуку за 3 лица за рад са испорученим 
гориоником на локацији лабораторије (центра за едукацију) произвођача опреме у трајању од 4 
радна дана.  
Потребно је предвидети пријем опреме код Испоручиоца о трошку понуђача, на локацији 
производње опреме од стране овлашћених лица Наручиоца (до 3 лица). 
Наручиоц посла има право да предложи, у одвојеној ставци, додатно испитивање које за циљ има 
потврђивање функционалности и безбедности делова. 
 
Обавеза понуђача је да о свом трошку обезбеди обуку руковалаца за рад са новим горионицима 
на локацијиама објекта где су горионици уграђени. Може се извести у току пробног рада 
горионика. 
 
 
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. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Као средства финансијског обезбеђења изабрани понуђач подноси три банкарске гаранције: за 
озбиљност понуде, за повраћај авансног плаћања и за отклањање грешака у гарантном року. 
Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив, не може да садржи 
додатне услове за исплату, рокове краће од оних које је одредио наручилац, износ мањи од оног 
који је одредио наручилац или промењену месну надлежности за решавање спорова. 

 
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде доставља Наручиоцу сваки понуђач уз понуду у 
висини од 5% од понуђене цене  и мора трајати најмање колико и важење понуде. Наручилац ће 
уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 
-уколико понуђач, након истека рока за подношење понуда, повуче или мења своју понуду; 
-уколико понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, благовремено не потпише уговор о 
јавној набавци и уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року у складу са захтевима из конкурсне документације. 
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Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања понуђач ће доставити Наручиоцу у тренутку 
закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора 
да траје наjкраће до правдања аванса.пре уплате аванса у висини плаћеног аванса и мора 
трајати све до коначног извршења посла.  
 
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  изабрани понуђач ће предати 
наручиоцу у тренутку примопредаје  предмета јавне набавке која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном 
року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора.Банкарска гаранција за отклањање 
грешака у гарантном року  мора да важи још  три дана дуже од гарантог рока који је одређен за 
исправан рад. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције се мора продужити. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао своје гарантне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде се доставља уз понуду, за повраћај авансног 
плаћања понуђач ће доставити Наручиоцу у тренутку закључења уговора а за отклањање 
грешака у гарантном року, доставља се писмо о намерама банке за издавање тражене 
банкарске гаранције. 
 
 
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.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 43/2016. 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. 
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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.  
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. 
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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 43/2016 
   (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. - 166. ЗЈН. 
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