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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у 
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке ЈН 49/2018 деловодни број 11/316-1 од 19.11.2018. године  и Решења о 
именовању комисије за јавну набавку ЈН 49/2018, деловодни број 11/316-2 од 19.11.2018. године, 
припремљена је 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку добара 

 
КОНТЕЈНЕРСКА КОТЛАРНИЦА ЗА САНИТАРНУ ВОДУ 

 
ЈН 49/2018   

 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

 
II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, 
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 
III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

IV Критеријуми за доделу уговора 

V Обрасци који чине саставни део понуде 

VI Модел уговора 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
 
 
 

 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН 49/2018 су добра - Контејнерска котларница за санитарну воду 
 
 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама: 
 
3. Процењена вредност јавне набавке 
Јавна набавка се процењује на вредност од 12.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
4. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Александар Фара – службеник за јавне набавке. 

 Е – mail:  sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs ;  број факса: 013/ 351-270. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


Конкурсна документација за јавну набвку 49/2018 страна 3 од 31 
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 

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. 
 
Израда, испорука, монтажа и пуштање у рад контејнерског гасног генератора мин. снаге 1100 kW и 
пратеће опреме, за потребе производње топле потрошне воде (санитарне воде), на топлани Котеж 
 
 

R. br. VRSTA I OPIS  
Jed. 
mere 

Količina 

1 

Izrada, transport, montaža i puštanje u rad kontejnerskog gasnog generatora 
sledećih karakteristika: 

komplet 1  

*kondenzacione kotlovske jedinice u modularno-kaskadnom radu; 

*ukupna snaga loženja Qc (prema EN483) najmanje 1100 kW ili više; 

*odnos minimalne i maksimalne snage generatora na režimu rada 80/60 najmanje 1:20 ili 
više; 

*maksimalni radni pritisak najmanje 6 bar ili više; 

*minimalni standardni stepen korisnosti pri režimu 40/30: 109% Hi; 

Oprema koju generator treba da sadrži: 

*4 kondenzacione kotlovske jedinice sa automatikom i internom senzorikom za siguran 
rad i dijagnostikom kvarova; Emisiona klasa kotlova: klasa 5; 

*nezavisne hidraulične krugove za svaki kotao sa frekventno regulisanim pumpama i 
izolovanim cevovodima; 

*zapornu i sigurnosnu armaturu (automatska odzraka, sigurnosni ventil) za svaki kotao; 

*hidrauličke sabirnike i razdelnike za povezivanje kotlova i izlaza iz generatora komplet sa 
izolacijom i izlaznim ventilima; 

*odgovarajuće ekspanzione posude sa vezama i armaturom za strujni krug svakog kotla; 

*temperatuske davače za ugradnju na polaznom i povratnom cevovodu ka izmenjivaču 
toplote; 

*izvedenu svu potrebnu unutrašnju gasnu instalaciju za ulazni pritisak gasa 50 mbar; 

*ručne slavine za gas sa termičkim osiguračima za svaki kotao; 

*menadžer za vodjenje kotlova u kaskadi sa mogućnošću eksternog vodjenja snage, 
vodjenja po temperaturi iza izmenjivača toplote i mogućnošću povezivanja sa postojećim 
nadzornim sistemom; 

*pretvarač komunikacionog protokola na ModBus RTU-485 za povezivanje kaskadnog 
menadžera sa postojećim nadzornim sistemom sa PC adapterom i napajanjem; 

*zajednički dimovodni sistem koji se sastoji od kotlovskih priključaka, motornih dimnih 
klapni za svaki kotao, kolena, dimovodnih cevi, revizionih otvora, prelaznih komada, 
sifona, priključaka za odvod kondenzata; 

*spoljašnji dvoplaštni izolovani dimnjak od nerdjajućeg čelika sa izolacijom najmanje 25 
mm. Najmanje dimenzije Du= 350 mm, najmanje ukupne visine dovoljne da vrh dimnjaka 
nadvisi strehu objekta toplane bar za 1m. Konstrukciju za nošenje dimnjaka. Dimnjački 
sistem mora biti otporan na pojavu kondenzata i kiselina iz dimnih gasova. Dimnjak mora 
da ima mogućnost odvoda kondenzata i opremljen revizionim otvorom, otvorom za 
merenje produkata sagorevanja, posudom za sakupljanje kondenzata, izveden po 
standardu SRPS EN 1856-1 i 2; 

*taster za nužno isključenje gasnog generatora smešten kod vrata sa spoljne strane 
generatora u IP65 zaštiti; 

*kompletni razvod elektroenergetskih i signalnih instalacija, elektroormana u okviru 
gasnog kontejnera do svakog elektro potrošača, sa razvodom osvetljenja, utičnice 220V i 
24V, uzemljenja i sl.; 

*opremu za neutralizaciju kondenzata sa armaturom za priključenje na kotlove i dimovod 
sa jedne strane i kanalizacionu instalaciju sa druge strane 
Karakteristike kontejnera gasnog generatora; 
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*kontejner gasnog generatora mora biti dovoljnih dimenzija za nesmetan ulazak i rad 
poslužioca ili servisera sa prolazom ispred kotlova minimalnih dimenzija 500mm, 
Kontejner gasnog generatora mora biti izradjen od termoizolovanih sendvič panela 
minimalne debljine 60 mm, Minimalna vatrootpornost panela 60 min. Generator je 
opremljen otvorima za potrebnu prirodnu ventilaciju u skladu sa odgovarajućim 
proračunom iz elaborata za dobijanje stručnog mišljenja o kvalitetu.Garancija na 
vodonepropusnost na atmosferske uticaje najmanje 5 godina.Uz kontejner dostaviti 
uputstvo za rukovanje i održavanje u tri primerka od kojih jedan treba zastakliti, uramiti i 
postaviti na vidno mesto, obeležavanje instalacije (natpis, simboli i pozicije); 

2 

Izrada cevovoda izolovanog u izolaciji od mineralne vune, debljine 50 mm, u opšivci od 
aluminijumskog lima, debljine 0.6 mm, izradjenog od crnih čeličnih, bešavnih cevi, za 
izradu cevne mreže unutar toplane, zajedno sa svim lukovima, fitinzima, spojnim i 
monatažnim materijalom sledećih dimenzija: Ø 168,3x4,5 mm. Materijal obezbeđuje 
Naručilac. 

m 72  

3 

Ugradnja rastavljivog pločastog razmenjivača toplote, sledećih karakteristika: kapacitet 
toplote Q = 1380 kW, Radni fluid sa primarne strane (strana kontejnerskog gasnog 
generatora): TERMOFLUID 30%. Radni fluid sa sekundarne strane : voda. režim rada: 
protok: primar: q'=64m3/h sekundar: q"=67m3/h temperaturna razlika: primar:Δt '= 75/55 
°C, sekundar Δt "= 42/60 °C, maksimalni pritisak: primar: NP' = 6 bar, sekundar: NP "= 16 
bar, maksimalna pad pritiska primar: maxΔp'= 20 kPa, sekundar: Δp''= 20 kPa. Opremu 
obezbeđuje Naručilac. 

kom 1  

4 
Montaža prirubničkog ravnog zapornog ventila. Leptir ventili se isporučuju zajedno sa 
kontraprirubnicama, vijcima i navrtkama i zaptivačima - DN150 PN16.Opremu obezbeđuje 
Naručilac. 

komplet 5  

5 
Montaža prirubničke nepovratne klapne. Nepovratne klapne se isporučuju zajedno sa 
prirubnicama, kontraprirubnicama, vijcima i navrtkama i zaptivačima DN150 PN16. 
Opremu obezbeđuje Naručilac. 

komplet 1  

6 
Montaža prirubničkog ultrazvučnog merača toplote, sa mod BUS modulom, meračem 
protoka, dva senzora temperature proizvođača. Dimenzija: DN100 PN25 nominalni protok: 
60 m³/h. Opremu obezbeđuje Naručilac. 

komplet 1  

7 

Završni radovi na izradi instalacija tople vode koji obuhvataju: Hidraulička proba instalacije 
sanitarne tople vode (novoprojektovani deo) na hladan pritisak P=Prad*1,3 bar u trajanju 
od 6h, sa osmatranjem nakon toga u periodu od 24h i izdavanjem zapisnika o ispitivanju. 
Tehnički prijem i primopredaja instalacija krajnjem korisniku sa izradom izvestaja koji 
potpisuju službena lica: nadzomi organ, predstavnik izvodača radova i rukovodilac radova, 
isporuka celokupne tehničke dokumentacije o opremi i radovima, učešće u tehničkom 
prijemu i otklanjanje primedbi. 

kom 1  

8 
Isporuka i ugradnja pumpe (H=6bar Q=2m3/h) zajedno sa setom ventila i rezervoara 
zapremine od 50l za punjenje instalacije termofluidom. 

komplet 1 

9 

Isporuka i montaža elektro ormana GRO u zaštiti IP 65 koji je montiran u prostoru toplane, 
sa osvetljenjem unutar ormana preko LED svetiljke, sa sledećom opremom: odgovarajući 
automatski prekidači 15kA za napajanje gasnog generatora električnom energijom, 
katodnim odvodnicima prenapona za zaštitu od prenapona i atmosferskog pražnjenja, sa 
kompaktnim tropolnim glavnim prekidačem sa naponskim okidačem i tasterom za nužno 
isključenje napajanja gasnog generatora. 

kom 1.0 

10 
Isporuka i montaža kablova tipa PP00-Y od razvodnog ormana u kotlarnici do razvodnog 
ormana gasnog kontejnera koji se nalazi sa spoljne strane kontejnera. U cenu je uključeno 
povezivanje kablova na oba kraja sa svim montažnim materijalom..PP00-Y 5x4mm2 

m 40 

11 
Isporuka i montaža kablova tipa PP00-Y od razvodnog ormana u kotlarnici do razvodnog 
ormana gasnog kontejnera koji se nalazi sa spoljne strane kontejnera. U cenu je uključeno 
povezivanje kablova na oba kraja sa svim montažnim materijalom. PP00-Y 3x1.5mm2 

m 40 

12 
Isporuka i montaža kablova tipa LiYCY za ostvarivanje komunikacije izmedju gasnog 
generatora sa postojećim nadzornim sistemom. U cenu je uključeno povezivanje kablova 
na oba kraja sa svim montažnim materijalom. LiYCY 4x0,75 mm2 

m 150 

13 
Isporuka i montaža kablova tipa LiYCY za ožičenje senzora u kotlarnici. U cenu je 
uključeno povezivanje kablova na oba kraja sa svim montažnim materijalom. LiYCY 
2x0,75 mm2 

m 140 

14 
Blindiranje priključka na cevovodu za dovod gasa dimenzije DN100. Inertizovanje 
gasovoda. Merenje koncentracije gasa u kotlarnici i cevovodu. 

komplet 1 
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15 
Ugradnja kuglaste slavine za gas u kompletu sa setom za montažu, dimenzija DN50 
PN16. Opremu obezbeđuje Naručilac. 

komplet 2 

16 
Ugradnja filtera za gas DN50, zajedno sa montažnim setom. Opremu obezbeđuje 
Naručilac.    

komplet 1 

17 
Ugradnja visoko pritisnog regulatora gasa, sa sigurnosnim i blokadnim ventilom, 
manometrima sa slavinama na ulazu i izlazu i montažnim setom, sa tolerancijim po 
EN676. Opremu obezbeđuje Naručilac. 

komplet 1 

18 
Priprema mesta za ugradnju merača protoka gasa DN80 opsega 10-160 Nm3, za 
ugradnju iza regulatora.Opremu i materijal obezbeđuje Naručilac. 

kom 1 

19 

Izrada čeličnog cevovoda od bešavnih cevi, za transport prirodnog gasa, radnog pritiska 
1.1 bar skladu sa standardom SRPS EN 10220, zajedno sa svim spojnim i montažnim 
materijalom, radiografskim snimanjem svih zavara (100%) i ispitivanjem na nepropusnost, 
zaštićenog osnovnom bojom i dva puta premazane žutom bojom za metal, sledećih 
dimenzija: Ø 60,3 x 3,2 - 2 ". Materijal obezbeđuje Naručilac. 

m 30 

20 
Obuka zaposlenih i rukovaoca opremom od strane stručnog osoblja u trajanju od 1 
(jednog) radnog dana 

kom 1 

21 

Izrada projekata za građevinsku dozvolu i projekta za izvodjenje (u štampanoj i 
elektronskoj formi): 

komplet 3+1 

- Projekat konstrukcije 

- Projekat elektroenergetskih instalacija 

- Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija 

- Projekat mašinskih instalacija - termotehničke instalacije 

- Projekat mašinskih instalacija - unutrašnje gasne instalacije 

- Elaborat zaštite od požara 

 
 
 
 
Обилазак топлане Котеж у Панчеву, ул. Стевана Шупљикца бб, за  коју се ради набавка и уградња 
новог  нове контејнерске котларнице за санитарну топлу воду.  
Долазак за све понуђаче заказује се за 28.11.2018. године у периоду од 10 до 13 часова.  
Потврда са обављеног обиласка није обавезујући услов за подношење понуде (потврда се издаје 
приликом обиласка). 
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(ОБРАЗАЦ 8) 
 

ПОНУЂАЧ ТРЕБА ДА ПОПУНИ ДОЊУ ТАБЕЛУ КАКО БИ СЕ, ПРИЛИКОМ СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ ПОНУДА, 
УТВРДИЛО ДА ЛИ ЈЕ ПОНУДА ТЕХНИЧКИ ОДГОВАРАЈУЋА 

 

  

zahtavane 
karakteristike 

Kriterijum 
karakteristike 

ponudjene 
opreme 

način 
dokazivanja 

(prilog) 

Zadovoljava  
(popunjava evaluator) 

Minimalna snaga 
loženja Qc (prema 
EN483) kW 

1100 jednako i veće 
  

 naznačeno 
u katalogu 

  

Najmanji odnos min - 
max pri 80/60 

1:20 jednako i veće 
  

 naznačeno 
u katalogu   

Dozvoljeni 
maksimalni radni 
pritisak 

6 jednako i veće 
  

 naznačeno 
u katalogu 

  

Standardni stepen 
korisnosti pri režimu 
40/30: 

109 jednako i veće 
  

 naznačeno 
u katalogu 

  

Stručno mišljenje o 
kvalitetu i 
usaglašenosti tipskog 
gasnog generatora 
za ponudjeni model 
generatora 

DA DA / NE 

  

Stručno 
mišljenje 

  

Tumačenje MUP-a o 
odredbi čl.33 i 34 
Zakona o zaštiti od 
požara a u vezi 
saglasnosti o 
predvidjenim i 
sprovedenim 
merama zaštite od 
pozara za gasne 
instalacije i uredjaje, 
kao i primeni odredbi 
Pravilnika o 
tehničkim 
normativima za 
projektovanje, 
gradjenje, pogon i 
održavanje gasnih 
kotlarnica.  

DA DA / NE 

  

Tumačenje 
MUP-a 

  

Minimalna 
vatrootpornost 
panela zidova 
generatora  

60 min jednako i veće 

  

naznačeno 
u katalogu 

  

Emisiona klasa 
kotlova 

5 jednako i bolje 
  

naznačeno 
u katalogu   

Mogućnost 
povezivanja na 
postojeći nadzorni 
sistem 

DA DA / NE 

  

naznačeno 
u katalogu 

  

Ponudjena garancija 
na koroziju i 
vodonepropusnost na 
atmosferske pojave 

5 jednako i bolje 

  

Izjava 
proizvodjača 
generatora 

  

Dokazivanje napora 
pumpi 

  

napor pumpi za 
bar 10% veći od 

izračunatog 
potrebnog 

  

hidraulički 
proračun 
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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 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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) Закона); 

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) Закона); 

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). 
 
                                              ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

1) да има следећи Финансијски капацитет – да је  имао укупне приходе  за три године (2015, 
2016. и 2017.) у висини од најмање 25.000.000,00 динара 

2) да располаже неопходним пословним капацитетом - да је у предходне 3 године – 2015, 2016 
и 2017. - имао укупне приходе од продаје добара која су предмет ове јавне набавке  у висини 
од најмање 25.000.000 динара 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона  

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно.  

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - 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; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде 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 
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

4) Услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН – Доказ:  изјава понуђача 
 
 

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. Могу да доставе изјаву да су регистровани у Регистру понуђача или да 
доставе копију решења о упису у Регистар понуђача. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 

 
 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

6) Финансијски  капацитет – Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје Агенција за 
привредне регистре  за 2015, 2016 и 2017. годину 
7) пословни капацитет – Доказ: Листа референци и потврде за испоручена  добара која су предмет 
јавне набавке у предходне 3 године - 2015, 2016 и 2017. 
 

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе 
да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и 
у ком проценту укупне вредности јавне набавке, а који не може бти већи од 50% као и  део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.    
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за 
јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 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 на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе 
доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру 
услова јавно доступни. 
 
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, осим уколико 
подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
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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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. 

 
 
 

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: Најнижа понуђена цена. 
 
Уколико има више понуда са најнижом понуђеном ценом, уговор ће се доделити понуђачу који је, у 
предходне три године, реализовао уговор са већим референцама. Ако и у том случају постоји више 
једнаких понуда, изабраће се понуда која је пре запримљена на деловодник Наручиоца. 
 
 
 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
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 услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. 

ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. 

ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6) 
7) Модел уговора (Образац 7). 
8) Средства обезбеђења плаћања (банкарска гаранција за озбиљност понуде) 
9) Образац о испуњењу техничких карактеристика (Образац 8) 
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                                                                                                               (ОБРАЗАЦ 1) 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара - ЈН 49/2018 Контејнерска 
котларница за санитарну воду 
 

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 
 
 

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ЈН 49/2018 Контејнерска котларница за санитарну воду 
 

Укупна цена без ПДВ-а   
ПДВ  

Укупна цена са ПДВ-ом   
Рок и начин плаћања 
 

Аванс 30% а рок плаћања је 45 дана од дана пуштања у 
рад. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на 
основу документа из кога се види да је добро  испоручено и  
услуга извршена 

Рок важења понуде минимално 30 дана _________ дана 

 
Место  и рок испоруке 
 

Место испоруке: Топлана Котеж у Панчеву, Стевана 
Шупљикца бб 
До 30 дана од дана потписивања уговора 

Гарантни рок најмање 24 месеца __________ месеци 

 
 
 
Датум                                                         Понуђач 

                 М. П.  
_____________________________                          ________________________________ 
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5) 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. 
 
 

6) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

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. 
 

 
Датум                                                Понуђач 

                М. П.  
_____________________________                          ________________________________
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ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

                                                                                                        (ОБРАЗАЦ 2) 
 

R. br. VRSTA I OPIS  Jed. mere Kol. 
Јedinačna 
cena bez 

PDV-a 

Јedinačna 
cena sa  
PDV-om 

Ukupno  
bez PDV-a 

Ukupno  
Sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Izrada, transport, montaža i puštanje u rad kontejnerskog gasnog generatora sledećih 
karakteristika: 

komplet 1  

    

*kondenzacione kotlovske jedinice u modularno-kaskadnom radu; 

*ukupna snaga loženja Qc (prema EN483) najmanje 1100 kW ili više; 

*odnos minimalne i maksimalne snage generatora na režimu rada 80/60 najmanje 1:20 ili više; 

*maksimalni radni pritisak najmanje 6 bar ili više; 

*minimalni standardni stepen korisnosti pri režimu 40/30: 109% Hi; 

Oprema koju generator treba da sadrži: 

*4 kondenzacione kotlovske jedinice sa automatikom i internom senzorikom za siguran rad i 
dijagnostikom kvarova; Emisiona klasa kotlova: klasa 5; 

*nezavisne hidraulične krugove za svaki kotao sa frekventno regulisanim pumpama i izolovanim 
cevovodima; 

*zapornu i sigurnosnu armaturu (automatska odzraka, sigurnosni ventil) za svaki kotao; 

*hidrauličke sabirnike i razdelnike za povezivanje kotlova i izlaza iz generatora komplet sa 
izolacijom i izlaznim ventilima; 

*odgovarajuće ekspanzione posude sa vezama i armaturom za strujni krug svakog kotla; 

*temperatuske davače za ugradnju na polaznom i povratnom cevovodu ka izmenjivaču toplote; 

*izvedenu svu potrebnu unutrašnju gasnu instalaciju za ulazni pritisak gasa 50 mbar; 

*ručne slavine za gas sa termičkim osiguračima za svaki kotao; 

*menadžer za vodjenje kotlova u kaskadi sa mogućnošću eksternog vodjenja snage, vodjenja po 
temperaturi iza izmenjivača toplote i mogućnošću povezivanja sa postojećim nadzornim sistemom; 

*pretvarač komunikacionog protokola na ModBus RTU-485 za povezivanje kaskadnog menadžera 
sa postojećim nadzornim sistemom sa PC adapterom i napajanjem; 

*zajednički dimovodni sistem koji se sastoji od kotlovskih priključaka, motornih dimnih klapni za 
svaki kotao, kolena, dimovodnih cevi, revizionih otvora, prelaznih komada, sifona, priključaka za 
odvod kondenzata; 

*spoljašnji dvoplaštni izolovani dimnjak od nerdjajućeg čelika sa izolacijom najmanje 25 mm. 
Najmanje dimenzije Du= 350 mm, najmanje ukupne visine dovoljne da vrh dimnjaka nadvisi strehu 
objekta toplane bar za 1m. Konstrukciju za nošenje dimnjaka. Dimnjački sistem mora biti otporan 
na pojavu kondenzata i kiselina iz dimnih gasova. Dimnjak mora da ima mogućnost odvoda 
kondenzata i opremljen revizionim otvorom, otvorom za merenje produkata sagorevanja, posudom 
za sakupljanje kondenzata, izveden po standardu SRPS EN 1856-1 i 2; 

*taster za nužno isključenje gasnog generatora smešten kod vrata sa spoljne strane generatora u 
IP65 zaštiti; 
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*kompletni razvod elektroenergetskih i signalnih instalacija, elektroormana u okviru gasnog 
kontejnera do svakog elektro potrošača, sa razvodom osvetljenja, utičnice 220V i 24V, uzemljenja 
i sl.; 

*opremu za neutralizaciju kondenzata sa armaturom za priključenje na kotlove i dimovod sa jedne 
strane i kanalizacionu instalaciju sa druge strane 
Karakteristike kontejnera gasnog generatora; 

*kontejner gasnog generatora mora biti dovoljnih dimenzija za nesmetan ulazak i rad poslužioca ili 
servisera sa prolazom ispred kotlova minimalnih dimenzija 500mm, Kontejner gasnog generatora 
mora biti izradjen od termoizolovanih sendvič panela minimalne debljine 60 mm, Minimalna 
vatrootpornost panela 60 min. Generator je opremljen otvorima za potrebnu prirodnu ventilaciju u 
skladu sa odgovarajućim proračunom iz elaborata za dobijanje stručnog mišljenja o 
kvalitetu.Garancija na vodonepropusnost na atmosferske uticaje najmanje 5 godina.Uz kontejner 
dostaviti uputstvo za rukovanje i održavanje u tri primerka od kojih jedan treba zastakliti, uramiti i 
postaviti na vidno mesto, obeležavanje instalacije (natpis, simboli i pozicije); 

2 

Izrada cevovoda izolovanog u izolaciji od mineralne vune, debljine 50 mm, u opšivci od 
aluminijumskog lima, debljine 0.6 mm, izradjenog od crnih čeličnih, bešavnih cevi, za izradu cevne 
mreže unutar toplane, zajedno sa svim lukovima, fitinzima, spojnim i monatažnim materijalom 
sledećih dimenzija: Ø 168,3x4,5 mm. Materijal obezbeđuje Naručilac. 

m 72  

    

3 

Ugradnja rastavljivog pločastog razmenjivača toplote, sledećih karakteristika: kapacitet toplote Q = 
1380 kW, Radni fluid sa primarne strane (strana kontejnerskog gasnog generatora): 
TERMOFLUID 30%. Radni fluid sa sekundarne strane : voda. režim rada: protok: primar: 
q'=64m3/h sekundar: q"=67m3/h temperaturna razlika: primar:Δt '= 75/55 °C, sekundar Δt "= 42/60 
°C, maksimalni pritisak: primar: NP' = 6 bar, sekundar: NP "= 16 bar, maksimalna pad pritiska 
primar: maxΔp'= 20 kPa, sekundar: Δp''= 20 kPa. Opremu obezbeđuje Naručilac. 

kom 1  

    

4 
Montaža prirubničkog ravnog zapornog ventila. Leptir ventili se isporučuju zajedno sa 
kontraprirubnicama, vijcima i navrtkama i zaptivačima - DN150 PN16.Opremu obezbeđuje 
Naručilac. 

komplet 5  

    

5 
Montaža prirubničke nepovratne klapne. Nepovratne klapne se isporučuju zajedno sa 
prirubnicama, kontraprirubnicama, vijcima i navrtkama i zaptivačima DN150 PN16. Opremu 
obezbeđuje Naručilac. 

komplet 1  

    

6 
Montaža prirubničkog ultrazvučnog merača toplote, sa mod BUS modulom, meračem protoka, dva 
senzora temperature proizvođača. Dimenzija: DN100 PN25 nominalni protok: 60 m³/h. Opremu 
obezbeđuje Naručilac. 

komplet 1  

    

7 

Završni radovi na izradi instalacija tople vode koji obuhvataju: Hidraulička proba instalacije 
sanitarne tople vode (novoprojektovani deo) na hladan pritisak P=Prad*1,3 bar u trajanju od 6h, sa 
osmatranjem nakon toga u periodu od 24h i izdavanjem zapisnika o ispitivanju. Tehnički prijem i 
primopredaja instalacija krajnjem korisniku sa izradom izvestaja koji potpisuju službena lica: 
nadzomi organ, predstavnik izvodača radova i rukovodilac radova, isporuka celokupne tehničke 
dokumentacije o opremi i radovima, učešće u tehničkom prijemu i otklanjanje primedbi. 

kom 1  
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8 
Isporuka i ugradnja pumpe (H=6bar Q=2m3/h) zajedno sa setom ventila i rezervoara zapremine 
od 50l za punjenje instalacije termofluidom. 

komplet 1 

    

9 

Isporuka i montaža elektro ormana GRO u zaštiti IP 65 koji je montiran u prostoru toplane, sa 
osvetljenjem unutar ormana preko LED svetiljke, sa sledećom opremom: odgovarajući automatski 
prekidači 15kA za napajanje gasnog generatora električnom energijom, katodnim odvodnicima 
prenapona za zaštitu od prenapona i atmosferskog pražnjenja, sa kompaktnim tropolnim glavnim 
prekidačem sa naponskim okidačem i tasterom za nužno isključenje napajanja gasnog generatora. 

kom 1.0 

    

10 
Isporuka i montaža kablova tipa PP00-Y od razvodnog ormana u kotlarnici do razvodnog ormana 
gasnog kontejnera koji se nalazi sa spoljne strane kontejnera. U cenu je uključeno povezivanje 
kablova na oba kraja sa svim montažnim materijalom..PP00-Y 5x4mm2 

m 40 

    

11 
Isporuka i montaža kablova tipa PP00-Y od razvodnog ormana u kotlarnici do razvodnog ormana 
gasnog kontejnera koji se nalazi sa spoljne strane kontejnera. U cenu je uključeno povezivanje 
kablova na oba kraja sa svim montažnim materijalom. PP00-Y 3x1.5mm2 

m 40 

    

12 
Isporuka i montaža kablova tipa LiYCY za ostvarivanje komunikacije izmedju gasnog generatora 
sa postojećim nadzornim sistemom. U cenu je uključeno povezivanje kablova na oba kraja sa svim 
montažnim materijalom. LiYCY 4x0,75 mm2 

m 150 

    

13 
Isporuka i montaža kablova tipa LiYCY za ožičenje senzora u kotlarnici. U cenu je uključeno 
povezivanje kablova na oba kraja sa svim montažnim materijalom. LiYCY 2x0,75 mm2 

m 140 

    

14 
Blindiranje priključka na cevovodu za dovod gasa dimenzije DN100. Inertizovanje gasovoda. 
Merenje koncentracije gasa u kotlarnici i cevovodu. 

komplet 1 
    

15 
Ugradnja kuglaste slavine za gas u kompletu sa setom za montažu, dimenzija DN50 PN16. 
Opremu obezbeđuje Naručilac. 

komplet 2 
    

16 Ugradnja filtera za gas DN50, zajedno sa montažnim setom. Opremu obezbeđuje Naručilac.    komplet 1 
    

17 
Ugradnja visoko pritisnog regulatora gasa, sa sigurnosnim i blokadnim ventilom, manometrima sa 
slavinama na ulazu i izlazu i montažnim setom, sa tolerancijim po EN676. Opremu obezbeđuje 
Naručilac. 

komplet 1 
    

18 
Priprema mesta za ugradnju merača protoka gasa DN80 opsega 10-160 Nm3, za ugradnju iza 
regulatora.Opremu i materijal obezbeđuje Naručilac. 

kom 1 
    

19 

Izrada čeličnog cevovoda od bešavnih cevi, za transport prirodnog gasa, radnog pritiska 1.1 bar 
skladu sa standardom SRPS EN 10220, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom, 
radiografskim snimanjem svih zavara (100%) i ispitivanjem na nepropusnost, zaštićenog 
osnovnom bojom i dva puta premazane žutom bojom za metal, sledećih dimenzija: Ø 60,3 x 3,2 - 
2 ". Materijal obezbeđuje Naručilac. 

m 30 
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20 
Obuka zaposlenih i rukovaoca opremom od strane stručnog osoblja u trajanju od 1 (jednog) 
radnog dana 

kom 1 
    

21 

Izrada projekata za građevinsku dozvolu i projekta za izvodjenje (u štampanoj i elektronskoj formi): 

komplet 3+1 

    

- Projekat konstrukcije 

- Projekat elektroenergetskih instalacija 

- Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija 

- Projekat mašinskih instalacija - termotehničke instalacije 

- Projekat mašinskih instalacija - unutrašnje gasne instalacije 

- Elaborat zaštite od požara 

УКУПНО, БЕЗ ПДВ-а :  

ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 5. уписати јединичну цена без ПДВ-а за сваку тражену услугу  која је  предмет јавне набавке  
 у колони 6. уписати јединичну цена са ПДВ-а за сваку тражену услугу  која је  предмет јавне набавке  
 у колону 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену наведену у колони 5.) 

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

колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);  
 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 
 
 
 
 
 

Датум:                 М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку 49/2018 страна 17 од 31 
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 

 
 

VI  МОДЕЛ УГОВОРА                                                                                                        (ОБРАЗАЦ 7) 
 

                                                                                                                                    
 

Број: 6/  
Панчево,           .2018. година     
 

 
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ  

КОНТЕЈНЕРСКЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА САНИТАРНУ ВОДУ 
Закључен између: 
Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО  улица Цара Душана број 7, ПИБ: 101050607,  матични број: 
08488754; број рачуна: 160-10373-94; назив банке: BANCA INTESA, телефон: 013/315-400; телефакс: 
013/351-270; кога заступа в.д директора Зденка Јокић  (у даљем тексту: купац) 
и 
................................................................................................ улица........................ ......................................, 
ПИБ:.......................... матични број: ......................број рачуна: ............................................ назив 
банке:.............................................,Телефон:............................Телефакс:...............................кога заступа 
............................................(у даљем тексту: Продавац). 
 
Основ уговора: ЈН број: 49/2018 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................од................... 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је израда, испорука, монтажа и пуштање у рад контејнерског гасног 

генератора мин. снаге 1100 kW и пратеће опреме, за потребе производње топле потрошне воде (санитарне 
воде), на топлани Котеж у свему према техничкој спецификацији купца и понуди продавца. 
 

Члан 2. 
 Укупна вредност набавке добара из чл. 1 овог Уговора износи ________________ динара без 

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

 
 Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током извршења уговорних обавеза. 
 
 Члан 3. 
               Рок за испоруку и монтажу предметних добара  је до 90 дана од дана потписивања уговора.  

 
Члан 4. 

Купац се обавезује да изврши уплату аванса у висини од 30% вредности посла, најкасније 10 дана од 
дана достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, а остатак у року од  45 дана од дана 
пуштања у рад. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу документа из кога се види да је 
добро  испоручено или услуга извршена. 

 
              Члан 5. 
Уколико Продавац касни у испоруци добара и не изведе пратеће услуге у уговореном року обавезан 

је да за сваки дан закашњења плати Купцу  износ од 0,2 % укупне цене уговорених добара и услуга, с 
тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене уговорених добара и услуга. 
Уколико Продавац не испоручи добра и не изведе пратеће услуге у целости или их испоручи 
односно изведе делимично,  обавезан је да плати купцу  уговорну казну у висини од 10% укупне 
цене уговорених добара и услуга.  
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева накнаду штете и активирање 
гаранције из члана 8. овог Уговора. 
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА 
 

Члан 6. 
Продавац се обавезује да преда Купцу следећа средства обезбеђења плаћања: 
 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде доставља Купцу сваки понуђач уз понуду у висини 
од 5% од понуђене цене  и мора трајати најмање колико и важење понуде. Купац ће уновчити 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. 
 

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

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Продавац  предаје  Купцу у року од 10 дана од 
дана закључења уговора,  у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која ће бити са 
клаузулам: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција 
за добро извршење посла издаје се са роком важности од 12 месеци од потписивања Уговора. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 
добро извршење посла мора да се продужи. 
Купац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором. 

 
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  Продавац подноси Купцу 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 (5) пет дана дуже од гарантог рока 
који је одређен за исправан рад. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност 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. 

 
Трошкове прибављања банкарарских гаранција сноси Продавац. 

 
Члан 7. 

Продавац  гарантује  квалитет испоручених добара и извршених услуга, као и  уграђеног материјала 
у року од ________ (минимум 24 (двадесетчетири)) месеца, рачунајући од дана  извршене примопредаје 
предмета набавке верификоване записником обе уговорне стране. 
 

Члан 8. 
Продавац  је дужан да по пријему писмене рекламације Купца  на квалитет испоручених добара или 

извршених услуга или уграђеног материјала у гарантном року, у року од 3 дана од пријема рекламације о 
свом трошку отклони утврђене недостатке настале у гарантном року.  
 

Члан 9. 
У случају да Продавац  не отклони недостатке из члана 13. Купац  има право да једнострано 

раскине овај уговор и активира банкарску гаранцију из члана 6. овог Уговора. 
 

Члан 10. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају да друга страна не 

извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да 
врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.  

Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу 
страну. 

Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета проузрокована 
другој уговорној страни, а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих спорова и уређивање 
права и обавеза после раскида. Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој 
уговорној страни надокнади  стварну штету. 
 

Члан 11. 
Овај уговор се закључује до окончања уговорних обавеза а најкасније 12 месеци од закључења 

Уговора.  
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Члан 12. 

У случају спора по овом уговору уговорне стране ће спорна питања решавати споразумно. 
Уколико се спор не реши мирним путем за решавање спорних питања надлежан је Привредни суд у  

Панчеву. 
 

Члан 13. 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, производи правно дејство од дана 

достављања банкарске гаранције за добро извршење посла, а важи до испуњења уговорних обавеза обе 
уговорне стране.  
 

Члан 14. 
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) примерка за Купца, а 2 (два) 
примерка за Продавца.  
 

Продавац                                   Купац 
 
   ___________________                                                             _________________ 
 
 
 
 
 
Напомена: 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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           (ОБРАЗАЦ 3) 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за набавку ЈН 
49/2018 Контејнерска котларница за санитарну воду, 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. Закона, ________________________________________________________ даје:  
                                                                                              (Назив понуђача)  

 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
добара -  ЈН 49/2018 Контејнерска котларница за санитарну воду, 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 закона 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. Закона. 
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 И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. 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 
добара -  ЈН 49/2018 Контејнерска котларница за санитарну воду, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
Обавезни услови из чалана 75. ЗЈН 
 

2.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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) Закона); 

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) Закона); 

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). 
 
 

Додатни услови: 
 

За додатне услове достављају се  Извештај о бонитету за 2015, 2016. и 2017. годину и Листа 
референци  са одговарајућим потврдама.  

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача 
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове 
испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу  
   
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  ________________________________________________________[навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке ЈН 49/2018 Контејнерска котларница за санитарну воду,  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)    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). 

 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ ЗА  
ЈН 49/2018 КОНТЕЈНЕРСКА КОТЛАРНИЦА ЗА САНИТАРНУ ВОДУ  

 
Укупна вредност исказана на листи референци представља збир вредности испоручених добара у 

последње три године (2015, 2016, 2017), а на основу оверених потврда за сваку годину појединачно. У листу 
референци треба унети вредности испоручених добара која су предмет набавке од најмање 25.000.000 
динара без ПДВ-а. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  Укупне вредности исказане у Листи референци доказују се потписаним и овереним 
Потврдама које дајемо у прилогу (потврде копирати по потреби). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупна вредност у 2015. години 
(без ПДВ-а) 

Укупна вредност у 2016. години 
(без ПДВ-а) 

Укупна вредност у 2017. години 
(без ПДВ-а) 

   

Укупно (без ПДВ-а):  
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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 претходне три године (2015, 2016. и 2017.) купцу/наручиоцу продао/и/испоручио добра која су 
предмет ове набавке у вредности од укупно ___________________ динара без ПДВ-а, и то: 

 
2015. _______________ 
 
2016. _______________ 
 
2017. _______________ 

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

добара – ЈН бр. 49/2018  - Контејнерска котларница за санитарну воду, код наручиоца  ЈКП „Грејање“ 
Панчево и у друге сврхе се не може користити.  
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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 НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
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  
 JН 49/2018 - КОНТЕЈНЕРСКА КОТЛАРНИЦА ЗА САНИТАРНУ ВОДУ  

НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.12.2018. године, до 12 
часова.  
 
Отварање понуда ће се обавити дана 24.12.2018. године у  12.15 часова, у Панчеву, Цара Душана 7, у 
канцеларији 202.  
 
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. 
   
ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ, ПОПУЊЕНО И ПЕЧАТОМ ОВЕРЕНО,  СЛЕДЕЋЕ: 
 

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 услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. 

ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 
6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, 

наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6) 
7. Модел уговора (Образац 7) 
8. Средство обезбеђења плаћања (банкарска гаранција за озбиљност понуде) 
9. Образац о испуњењу техничких карактеристика (Образац 8) 

 
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуда доказује испуњеност 
обавезних услова. Може написати изјаву да је уписано у Регистар понуђача или доставити Решење о 
упису у Регистар понуђача. 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа за Финансијски  капацитет – Извештај о бонитету за јавне набавке, који 
издаје Агенција за привредне регистре  за 2015, 2016 и 2017. годину и за пословни капацитет – Листа 
референци са одговарајућим потврдама. 
 
Уз понуду се доставља  и  банкарска гаранција за озбиљност понуде. 
 
 
3. ПАРТИЈЕ:  
Набавка JН 49/2018 - Контејнерска котларница за санитарну воду, није обликована по партијама 
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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 JН 49/2018 – Контејнерска котларница за санитарну воду - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – JН 49/2018 – Контејнерска котларница за санитарну воду - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – JН 49/2018 – Контејнерска котларница за санитарну воду - 
НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – JН 49/2018 – Контејнерска котларница за 
санитарну - 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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 IV 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
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) до 6) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у  конкурснoj 
документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
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. 
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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 
Аванс 30%, а рок плаћања је 45 дана од дана пуштања у рад. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача 
на основу документа из кога се види да је добро  испоручено  
 
9.2. Место и рок  испоруке  
Место испоруке и уградње: Топлана Котеж у Панчеву, Стевана Шупљикца бб, до 90 дана од дана 
потписивања уговора. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.  
 
9.4 Гаранција 
Продавац даје гаранцију од најмање 24 месеца од дана испоруке. 
 
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 ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ 
ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања 
и социјалне политике. 
 
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 - ЈКП „Грејање“ 
Панчево, Цара Душана 7 , 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, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 
истовремено ће ту информацију 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 бр. 49/2018 ”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.  
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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. Закона. 
 
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. Закона).  
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.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Као средства финансијског обезбеђења изабрани понуђач подноси четири банкарске гаранције: за 
озбиљност понуде, банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања,за добро извршење посла 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 добро извршење посла у складу са 
захтевима из конкурсне документације. 
 
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања  Продавац ће доставити купцу,  пре уплате аванса, у 
висини  аванса са ПДВ-ом и мора трајати све до коначног извршења посла.  
 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности уговора, изабрани 
понуђач – добављач - достаља, у року од 10 дана по закључењу уговора. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да важи још 30 дана од дана истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције се мора продужити.  

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

 
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  Продавац подноси Купцу 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 (5) пет дана дуже од гарантог рока који је одређен 
за исправан рад. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
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. 

 
 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде се доставља уз понуду,  банкарска гаранција за повраћај 
авансног плаћања се доставља по закључењу уговора, а пре уплате аванса, банкарска гаранција за 
добро извршење посла се доставља у року од 10 дана по закључењу уговора, а банкарска гаранција 
за отклањање грешака у гарантном року  у тренутку примопредаје предмета уговора. 
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16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА 
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са 
чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове 
јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 
15%,  (уместо 10% из тачке 15. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека трајања уговора. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 
добро извршење посла мора да се продужи. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 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 има више понуда са најнижом понуђеном ценом, уговор ће се доделити понуђачу који је, у 
предходне три године, реализовао уговоре са већим референцама. Ако и у том случају постоји више 
једнаких понуда, изабраће се понуда која је пре запримљена на деловодник Наручиоца. 
 
19. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - Образац изјаве о трошковима припреме понуде, дат је у конкурсној 
документацији - достављање овог обрасца није обавезно. 
 
20.  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  да је понуду поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 (Образац изјаве о независној понуди, дат је  у конкурсној документацији). 
 
21. 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. 
 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, непосредно, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца - ЈКП „Грејање“ 
Панчево, Цара Душана 7, или путем електронске поште на e-mail sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs;  број 
факса: 013/ 351-270. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим у отвореном поступку јавне набавке  ако је примљен 
од стране наручиоца седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања 
и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.- став 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 става 3, сматраће се благовременим уколико је поднет 
најкасније до истека рока за подношење понуда. 
  
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума  и одлуке о обустави 
поступка, рок за подношење захтева за заштиту права у поступку јавне набавке  је  десет 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 захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
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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. ЗЈН. 
 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева  за заштиту права, које 
садржи податке из Прилога 3Љ. 
 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије (прималац)  број: 840-30678845-06, 
уплати таксу од 120.000,00 динара, шифра плаћања: 153 или 253; сврха: ЗЗП, назив наручиоца или ознака 
јавне набавке; у  позиву на број уписује се:  број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( 
) | \ / „ « * и сл; 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
 
23. РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН  ПОНУЂАЧУ КОМЕ ЈЕ ДОДЕЉЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу коме је додељен  у року од 8 дана од дана протека 
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, ради закључења. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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