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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
37/2014 ,  деловодни број 10/1917-1 од 06.10.2014.  и Решења о образовању комисије 
за ЈН број 37/2014 , деловодни број 10/1917-2, од 06.10.2014. године, припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку 
– ГОРИОНИКА -  
 ЈН бр. 37/2014  

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 
III 
 

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

IV Образац испуњености услова 
V Образац понуде 
VI Техничка спецификација (Врста, техничке карактеристике, квалитет, 

количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл.) 

VII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни  
VIII Модел уговора 
IX Образац трошкова припреме понуде 
X Образац изјаве о независној понуди 
XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 
XII Листа референци и потврде за референце 
XIII Средства финансијског обезбеђења 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП „Грејање“ Панчево 
Адреса: Панчево, Цара Душана 7 
Интернет страница: www.grejanje-pancevo.co.rs 
  
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 37/2014  су добра – горионици (ознака из Општег речника 
набавке: 42310000 - Горионици за ложишта). 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка - НИЈЕ 
 
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација - НЕ 
 
7. Контакт лице: 
Лице за контакт: Александар Фара 
Е-mail адреса: sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs; број факса:013/351-270. 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет JN бр. 37/2014  су добра – горионици (ознака из Општег речника набавке: 
42310000 - Горионици за ложишта). 
 
2. Партије: нема 
 
3. Врста оквирног споразума: - 
 
 

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

 
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); 
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3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. 
тач. 3) Закона); 

4) 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); 

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:  
5) да има следећи Финансијски капацитет – да је  имао укупне приходе  за 
три године (2011, 2012 и 2013.) у висини од најмање 60.000.000,00 динара 
6) 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 на територији 
Србије 

 
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). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
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3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног 
и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, 
или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 
понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да 
код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 
подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

4) 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.  
 
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 Извод из Регистра понуђача. 
 

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

5) Финансијски  капацитет – Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, који 
издаје Агенција за привредне регистре  за 2011, 2012 и 2013. годину 
6) пословни капацитет – Доказ: уверење о 3 овлашћена сервиса издато од 
стране произвођача добара са уверењем о завршеној обуци за овај тип 
горионика за најмање 5 овлашћених сервисера  

 
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. 
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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. 
 
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. 
 
 

3. 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 
 
Обилазак топлане на којима ће горионици бити испоручени и уграђени је 
обавезан. Долазак за све понуђаче заказује се за 20.10.2014.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 након обављеног обиласка). 
 
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, ЈН бр. 37/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.   
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
10.11.2014. године, до 12 часова.  
 
Отварање понуда ће се обавити дана 10.11.2014. године у  12.15 часова, у 
Панчеву, Цара Душана 7, у канцеларији Службе набавке и маркетинга.  
 
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 
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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 ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА (Образац IV) 
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац V) 
3. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ (Образац VI) 
4. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (Образац VII) 
5. МОДЕЛ УГОВОРА (Образац VIII) 
6. ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАЗЦА ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО  (Образац IX) 
7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (Образац X) 
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2  

(Образац XI) 
9. ЛИСТУ РЕФЕРЕНЦИ СА ПОТВРДАМА О РЕФЕРЕНЦАМА (ОБРАЗАЦ 

XII) 
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 

      
3. ПАРТИЈЕ: - 
 
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, ЈН бр. 37/2014  - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – горионици, ЈН бр. 37/2014  -  НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – горионици, ЈН бр. 37/2014  - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – горионици, ЈН бр. 37/2014   - 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. 
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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. 
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. 
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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 3 године од дана пуштања у рад или 
10.000 радних сати горионика. 
 
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок испоруке добара је најкасније до  10.02.2015. године  
Радови на уградњи два горионика би се одвијали у две фазе: 
1. По процени наручиоца а у зависности од временских околности приступило би се 
уградњи једног горионика током месеца марта 2015 године рок за извршење ових 
радова од момента потписивања записника о почетку радова на уградњи горионика је 
10 дана. 
2. По завршетку радова на уградњи горионика и испитивању параметара приступило 
би се уградњи другог горионика по идентичној процедури. 
Место испоруке и уградња добара  – на адреси наручиоца: Панчево, Топлана Котеж 
 
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 на 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/ЕЕC, 97/23/ЕC, 2006/95/ЕC и 2004/108/ЕC,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. 
71/2010 и 6/2011) 
9.6 Захтев у погледу обуке за рад 
Обавеза понуђача је да о свом трошку обезбеди обуку 2 инжењера за рад са 
испорученим горионицима на локацији лабораторије (центра за едукацију) 
произвођача опреме у трајању од 5 радних дана. 
Обавеза понуђача је да о свом трошку обезбеди обуку руковалаца за рад са новим 
горионицима на локацији објекта где су горионици уграђени. Може се извести у току 
пробног рада горионика. 
 
10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
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 
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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. 
 
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања понуђач ће доставити Наручиоцу 
пре уплате аванса у висини плаћеног аванса и мора трајати све до коначног извршења 
посла.  
 
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  понуђач подноси 
наручиоцу након пуштања у рад горионика који су  предмет 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. 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 а за 
отклањање грешака у гарантном року, доставља се писмо о намерама банке за 
издавање тражене банкарске гаранције. 
 
11. 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. 
 
12. 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. 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

14. 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. 37/2014 ”. 
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.  
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. 
 
15. 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.  
 
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 
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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 отклањање грешака у гарантном року, 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 12. Упутства 
понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 
посла. 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 „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 снаге преко 10 МW у последњих седам година 
(2008 - 2014) уграђених на територији Републике Србије. Уз референц листу доставити 
оригиналне потврде инвеститора о завршеним пословима испоруке и уградње 
горионика од 10 и више МW (који су 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 седам 
година (2008 - 2014. година) конкретног понуђача 
Rl max – максималан број испоручених и пуштених у рад, горионика у претходних 
седам година (2008 - 2014. година). 
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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 две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену.  
 
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. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у 
конкурсној документацији). 
  
22. 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. 
 
23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на 
e-mail sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs; на број факса: 013/ 351-270 или препорученом 
пошиљком са повратницом на адресу:       ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара Душана 7. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 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, најкасније у року од 2 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  7 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 10 дана од дана пријема одлуке.  
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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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив 
на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне 
набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: 
буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност 
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о 
отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % 
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
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IV ОБРАЗАЦ  ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  И ДОКАЗИ ИЗ ЧЛАНА 77 ЗЈН   
Обавезни услови за 
учешће у поступку јавне 
набавке одређени чланом 
75. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће сагласно 
члану 77. ЗЈН  

Достављен 
доказ 
(понуђач 
заокружује 
да или не) 

1. 

Да је регистрован код 
надлежног 
ргана,односно да је 
уписан у оговарајући 
регистар (Члан 75.став 
1. Тачка 1.Закона о 
јавним набавкама) 

Доказ: 
За правно лице као понуђача: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистра, односно изводи из регистра надлежног 
Привредног суда 
За предузетника као понуђача: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре односно извод из одговарајућег 
регистра 

 
да         не   
 
 
да         не   

2. 

Да понуђач 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 против примања 
и давања мита и 
кривично дело превара 
(Члан 75.став 1.тачка 
2. Закона о јавним 
набавкама) 

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). 
Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 

 
да         не   
 
 
 
 
 
 
 
 
да         не   
 
 
 
да         не   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да         не   

3. 

Да му није изречена 
мера забране 
обављења делатности, 
која је на снази у 
време обављивања 
односно слања позива 
за подношење понуда 
(Члан 75.став 1.тачка 
3. Закона о јавним 
набавкама) 

Доказ: 
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му 
није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 
није регистровано, да му је као привредном друштву изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 
регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објаве позива за 
подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда 
да му није изречена мера забране обављања одређених 
послова.  
Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања 

 
да         не   
 
 
 
 
 
 
да         не  
 
 
 
 
 
 
да         не   
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понуда   

4. 

Да је измирио доспеле 
порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у 
складу са 
прописимаРепублике 
Србије или стране 
државе када има 
седиште на њеној 
територији (Члан 
75.став 1.тачка 4. 
Закона о јавним 
набавкама) 

Доказ: 
Уверења (потврде) Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основну изворних локалних прихода: 
1.Потврде Пореске управе Републике Србије и 
2.Потврде Пореске управе јединице локалне самоуправе  
или  
3. потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања 
понуда,  

 
 
 
 
 
 
 
да        не   
 
да         не   
 
да         не   

Додатни услови за 
учешће у поступку јавне 
набавке одређени чланом 
76. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће сагласно 
члану 77. ЗЈН  

 

5. 

Финансијски капацитет 
– да је  имао укупне 
приходе  за три године 
(2011, 2012 и 2013.) у 
висини од најмање 
60.000.000 динара 

Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје Агенција за 
привредне регистре за 2011, 2012 и 2013. годину 

да         не   

6. 

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 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),  

 

да         не   
 
 
да         не   

 
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 Извод из Регистра понуђача. Испуњеност додатних услова доказује достављањем 
тражених докумената у неовереним копијама. 

 
Датум                            Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
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V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара, ЈН 
број  37/2014  – горионици 
 

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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ГОРИОНИЦИ 
 

 
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 
 

најкасније до 10.02.2015. године 

 
Гарантни период  

Гаранција за горионике не може бити краћа 
од 3 године од дана пуштања у рад или 
10.000 радних сати горионика. 

 
Место испоруке 
 

Панчево, топлана Котеж 

 
 
 
Датум                             Понуђач 

    М. П.  
_____________________________  ________________________________ 
 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
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4) 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: 

 

 
2) 

Назив подизвођача:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког подизвођача. 
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5) 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. 
 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
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VI  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ТЕХНИЧКИ ОПИС 
(врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,  начин 

спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета) 
 

Opis predmeta nabavke  
 

Isporuka gorionika na prirodni gas namenjenog za rad na kotlu TPK VKLM P20 neto snage 
23 MW. Gorionik treba da bude usaglašen sa navedenim kotlom i omogući razvijanje pune 
bruto snage sagorevanja i da savlada otpor ložišta navedenog kotla. Dimenzije ložišta kotla 
su: dužina 7000 mm, širina 3000 i visina 3000 mm. Gorionik treba da bude opremljen 
elektronskim programatorom za vodjenje procesa sagorevanja i odvojenim sevomotorima za 
gas, vazduh i mešalište. Programator gorionika treba da bude povezan sa frekventnim 
regulatorm broja obrtaja motora i opremom za merenje O2 u produktima sagorevanja. 
Takođe mora imati integrisani regulator snage koji vrši regulaciju opterećenja gorionika po 
temperaturi izlazne vode iz kotla uz korekciju po O2. Programator mora omogućiti zamenu 
servomotora bez reprogramiranja krivih. Postavna jedinica sa alfanumeričkim displejom 
treba da vrši prikazivanje parametara rada kotla, gorionika O2 sonde i regulatora 
opterećenja. Pristupanje višim parametrima za rad gorionika se vrši preko lozinki.  
Gorionik po konstrukciji i sastavu treba da odgovara propisu EN676 i evropskim propisima i 
direktivama:  2006/42/EEC, 97/23/EC, 2006/95/EC i 2004/108/EC,da poseduje CE znak.  
Gorionik mora da ima modulisnu regulaciju snage.  
Gorionik treba da ispuni sve propise o emisijama, prema važećoj Uredbi o graničnim  
vrednostima emisija zagadjujućih materija u vazduhu ("Sl. glasnik RS", br. 71/2010 i 6/2011) 
Gorionik treba da bude izraðen u duoblok izvedbi i da se sastoji se od sledećih važnijih 
delova: Kućišta gorionika, poklopca sa otvorom za gledanje, sklopa za regulaciju vazduha, 
presostata za vazduh, plamene glave, transformatora za palenje, kablova za palenje, 
elektroda za palenje, priključnih stezaljki, dihtunga za prirubnicu, pričvrsnih vijaka, 
kompenzatora sa prirubnicama za vezu gorionika i kanal za vazduh, armature za gas 
sastavljene od: 
- potpalnih elektromagnetnih ventila 
- dva elektromagnetna ventila ili dvostrukog elektromagnetnog ventila za gas ili opciono 
ponuđač se može opredeliti da koristi postojeće ventile prozvođača Kromschroder tip VK 
150 DN 150 ukoliko smatra da su zadovoljavajući za ponuđeni gorionik. U tom slučaju ne 
mora ponuditi dvostruki elektromagnetni ventil 
- 1 presostata minimalnog pritiska gasa,  
- 1 presostata maksimalnog pritiska gasa,  
- spojnih elemenata za montažu, 
 
Uz gorionik se isporučuje odgovarajući ventilator vazduha za sagorevanje i frekventni 
regulator broja obrtaja usklađen sa snagom ventilatora. Motor ventilatora treba da bude 
klase efikasnosti najmanje IE2, zaštite IP55. Uz ventilator se isporučuje kompenzator od 
tkanine sa prirubnicama za vezu ventilatora i kanala za vazduh.  Ventilator treba da bude 
opremljen davačem broja obrtaja. Frekventni regulator broja obrtaja može biti u 
elektroormanu ili montiran kao samostalan. Stepen zaštite u oba slučaj je minimum IP 54. 
Frekventni regulator ima funkciju regulacije broja obrtaja motora ventilatora u skladu sa 
opterećenjem gorionika. Mora imati filter za smetnje, prigušnicu kao i komunikacionu vezu 
sa programatorom gorionika. Frekventni regulator mora imati kontrolni ekran sa 
alfanumeričkim displejom za lokalni prikaz i podešavanje parametara kao i autodijagnostiku.  
Prilikom odabira ventilatora treba uračunati dodatni pad pritiska od 5 mbar zbog potencijalne 
ugradnje utilizatora. 
 
Potrebno je da postoji uređaj za automatsko podešavanje vrednosti sadržaja kiseonika u 
dimnom gasu. Koristi se signal merenja sadržaja O2 u dimnom gasu, na izlazu iz kotla. 
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Regulator treba da vrši upoređivanje sadržaja preostalog kiseonika u dimnim gasovima 
sistema za sagorevanje merenim pomoću O2 pretvarača (stvarna vrednost), sa optimalnim 
sadržajem preostalog vazduha  (zadata vrednost). Zadate vrednosti će biti zapamćene u 
uređaju u obliku specifične krive. Regulator treba da vrši korekciju, dok stvarna vrednost ne 
dostigne zadatu vrednost.  Izračunata izlazna vrednost signala korekcije O2 modula  treba 
da bude prebačena do izabranog regulatora kao korekcioni ulazni signal. Treba da postoji 
mogućnost regulisanja gorionika koji imaju učestale promene opterećenja. 
O2 regulacija gorionika se sastoji od O2 sonde sa montažnom prirubnicom, koji se 
postavljaju direktno u dimni vod, O2 modula i kablova za vezu modula sa sondom i 
programatorom. 
Elektrokomandni ormar gorionika se postavlja na mesto postoječeg a treba da obuhvata sve 
funkcije za nesmetan rad gorionika sa ponudjenom opremom. Treba da bude izrađen od 
čeličnog lima sa rastavljivom montažnom pločom i da je u stepenu zaštite IP 54. Na vrata 
ormara se montira oprema za komandovanje i posluživačka jedinica gorionika koja treba da 
omogući prikaz trenutne faze rada gorionika i svih ostalih gore pomenutih parametara, a u 
slučaju greške da prikaže kod greške, tj. razlog ispada. Upravljačka automatika mora imati 
mogućnost povezivanja sa budućim SCADA programom preko 485 veze i RTU MOD-BUS 
protokolom. Takođe treba obezbediti priključenje impulsnog davača merila protoka gasa. Svi 
provodnici i elementi u ormanu zatim kablovi i oprema u polju moraju biti označeni u skladu 
sa teničkom dokumentacijom ormana i gorionika. 
Uz gorionik se isporučuju sledeći delovi gasne rampe gorionika : regulator pritiska za ulazni 
pritisak od 1000 mbar u kompletu sa sigurnosnim i blokadnim ventilom, manometrima sa 
slavinama i armaturom na ulazu i izlazu iz regulatora i ispitnog gorionika za ispuštanje 
vazduha i kontrolu prisustva gasa. Gasna rampa i automatika gorionika moraju da imaju 
elektronsku kontrolu nepropusnosti magnetnih ventila. 
Senzorika koja se isporučuje i ugrađuje uz gorionik se sastoji od sonde za temperaturu vode 
u kotlu, sonde za temperaturu usisnog vazduha i sonde za temperaturu dimnih gasova, koje 
uz podatke o protoku gasa omogućavaju stalan prikaz stepena korisnosti kotla na displeju 
gorionika. Takođe treba isporučiti i ugraditi sigurnosni i radni termostat kotla. (130°C) 

 
Opis pratećih usluga i radova 

 
- demontaža starih gorionika, opreme, ventilatora, nepotrebne elektroopreme i ostalog 
nepotrebnog materijala uz odnošenje na lokaciju koji odredi naručilac na teritoriji grada 
Pančeva 
- prerada usta kotla za novi gorionik sa šamotiranjem 
- montaža gorionika, gasne rampe sa filterom i aksijalnim kompenzatorom koje obezbedjuje 
naručilac i prerada veze sa gasnom instalacijom 
- montaža ventilatora i prerada kanala za vazduh. Izrada novih delova kanala se izvodi od 
čeličnog lima debljine minimum 5 mm, sa ojačanjima i kolenima izradjenim po upustvu 
proizvodjača gorionika 
- Demontaža i ponovna montaža postojećeg zagrejača vazduha na usisu ventilatora sa 
prilagođavanjem priključaka i izradom spojnih elemenata (ukoliko konstrukcija ponuđenog 
ventilatora to zahteva) 
- Montaža frekventnog regulatora, O2 modula i ostale dodatne opreme 
- Isporuka kablova, elektroinstalacionog materijala, eletropovezivanje gorionika i 
elektrokomandnog ormara sa ventilatorom, frekventnim regulatorom, mernom i sigurnosnom 
opremom na kotlu. Sva elektrooprema i elektroradovi mora biti u skladu sa važečim 
elektrotehničkim propisima. 
Naručilac je u gore navedenom tekstu naveo osnovne radove na zameni gorionika. 
Isporučilac je obavezan da u cenu uračuna sve preostale radove i dodatni materijal koji je 
potreban za kompletiranje instalacije, kako bi se postrojenje pustilo u rad bez dodatnih 
radova,opreme ili materijala. 
- Ispitivanje ispravnog funkcionisanja komponenata, podsistema i celog sistema. Provera 
podrazumeva ispitivanje mernih i regulacionih krugova, kao i proveru sigurnosnih uređaja. 
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Puštanje u rad vrši Isporučilac uz prisustvo Naručioca. Ispitivanje treba da pripremi 
isporučilac a odobri Naručilac pre ispitivanja prilikom puštanja u rad. Isporučilac mora da 
obezbedi sve što je potrebno za uspešno ispitivanje. 
Puštanje u rad uključuje: 
- Optimizaciju radnih parametara za sve radne uslove. 
- Utvrđivanje i unošenje svih radnih podešavanja, parametara i referentnih vrednosti itd. 
- Ustanovljavanje i dijagnostiku kvara, nedostatka ili odstupanja u postrojenju.  
Na primer, potrebno je zabeležiti sledeće: 
- Promenu referentnih vrednosti regulatora  
- Podešavanje parametara regulatora, granica, nivoa alarma, senzora, itd. 
- Kada je puštanje u rad završeno sva dokumentacija o podešavanjima mora da se podnese 
predstavniku Naručioca.  
Podešavanje se vrši za ceo opseg opterećenja kotla i gorionika 
- Puštanje u rad gorionika sa dokazivanjem traženog kapaciteta, parametara sagorevanja, 
analizom dimnih gasova i izdavanjem zapisnika od strane ovlašćene laboratorije koju 
angažuje naručilac. 
Ispitivanje po završetku montaže i puštanju u rad  (probni rad) treba da se izvrši u 
kontinualnom radu i da bude odobreno po ispunjenju uslova. Smatra se da trajanje ispada 
počinje u vreme pojave prvog alarma koji je nastao kao posledica kvara i završava se kada 
postrojenje ponovo radi iznad minimalnog opterećenja. 
- Probni rad treba da traje najmanje 5 grejnih dana. 
Za otklanjanje nedostataka koji uzrokuju smetnje u radu tokom ispitivanja po završetku 
montaže, Isporučilac mora da odgovori na poziv za manje od 24 sata. 
Naručilac će obezbediti stručni nadzor nad vršenjem svih pratećih radova imenovanjem 
stručnog lica po svim tehničkim i drugim pitanjima u realizaciji predmetne nabavke. 
Neophodna dokumentacija koju treba predati nakon puštanja u rad: 
Nakon puštanja u rad investitoru se dostavlja projektna dokumentacija izvedenih radova, 
koja treba da bude isporučena u papirnoj (3 primerka) i digitalnoj formi (1 primerak) i u 
standardnim programima (Autocad 2010). Digitalna forma dokumentacije izvedenog stanja 
mora da omogući  Naručiocu posla u periodu eksploatacije slobodno unošenje eventualnih 
izmena koje bi nastale u procesu održavanja opreme. 
Zapisnici o funkcionalnom ispitivanju opreme, puštanju u rad i probnom radu gorionika. 
Isporučilac mora dostaviti svu tehničku dokumentaciju (uključujući i adrese parametara) 
neophodnu za povezivanje upravljačke jedinice gorionika i SCADA programa. 
Sva tehnička dokumentacija za ugrađenu opremu. 
 

R.B. Opis Jed. 
mere 

Kol. 
Jed. cena  

Bez PDV-a 
Ukupno 

bez PDV-a 

  

Predmet nabavke je:  
1. Demontaža postoje ćih TPK gorionika, sa pripadaju ćim 
ventilatorima, gasnim rampama, šamotom i elektroopr emom  
2. Isporuka kompletnih gorionika sa ventilatorima 
elektroopremom i specificiranim delovima gasnih ram pi  
3. Montaža i elektropovezivanje isporu čenih gorionika 
ventilatora gasnih rampi i elektroopreme  
4. Isporuka svih neophodnih delova i radovi na 
prilago đavanju isporu čene opreme postoje ćem kotlu i 
postoje ćem ventilacionom kanalu  
5. Puštanje u rad gorionika sa dokazivanjem kapacit eta i 
traženih parametara sagorevanja  
6. Obuka zaposlenih za rad sa isporu čenom opremom i 
servisiranje novih gorionika  
 

 
комплет 

 
2 

 
 

  
  

Ukupno: 
  

Pdv: 
  

Svega: 
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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. 
 
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. 
 
Обилазак топлане на којима ће горионици бити испоручени и уграђени је 
обавезан. Долазак за све понуђаче заказује се за 20.10.2014.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.  
_____________________________   ________________________________ 
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VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 Предмет ЈН Укупна цена  без ПДВ-а  
1 2 

Испорука два комплетна горионика са вентилаторима 
електроопремом и специфицираним деловима гасних 
рампи 

 

Монтажа и електроповезивање испоручених горионика 
вентилатора гасних рампи и електроопреме 

 

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

 

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

 

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

 

Обука запослених за рад са испорученом опремом и 
сервисирање нових горионика 

 

УКУПНО  
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

Напомена: 
Уколико је предмет јавне набавке такав да има још трошкова (нпр. царина), наручилац може да предвиди и посебну 
колону „остали трошкови“ у коју би понуђачи, ако их имају, уписали и те друге трошкове. Уколико наручилац 
дозволи промену цене у току реализације уговора, тада мора да тражи да понуђачи искажу процентуално учешће 
одређене врсте трошкова (учешће трошкова материјала, рада, енергената). Ово је уведено да би се пратило на 
који део цене утиче нпр. повећање курса евра, уколико је то параметар за промену цене. Нпр. уколико се 
предметна набавка састоји од рада (50%) и материјала (50%), те курс евра утиче само на материјал, онда ће се 

дозволити повећање само оног дела цене који се односи на материјал.  
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МОДЕЛ УГОВОРА     
     (ОБРАЗАЦ VIII) 
 

  
Цара Душана 7 
26000 Панчево 
Матични број: 08488754 
ПИБ: 101050607 
E-mail: grejanje@panet.rs 
Тел�013) 315-400,319-241; 
Факс: 013 351-270  
Број:  
Панчево,                     .2014. година 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ ГОРИОНИКА 

Закључен између:  
ЈКП “Грејање“ Панчево, са седиштем у Панчеву, улица Цара Душана бр.7, кога заступа  
директор Миодраг Лазић, дипломирани економиста, (у даљем тексту: Купац) и  
 
…........................ са седиштем у…....................., улица…......................, кога заступа 
директор….............................................. (у даљем тексту: Продавац). 
 
Подаци о Купцу:           Подаци о Продавцу: 

ПИБ: 101050607 ПИБ:  

Матични бр.: 08488754 Матични бр.:  

Број рачуна: 160-10373-94 Број рачуна:  

Телефон: 013/315-400 Телефон:  

Телефакс: 013/351-270 Телефакс:  

Е-mail: office@ grejanje-pancevo.co.rs E-mail:  

 
 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је куповина горионика на природни гас 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. 
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Члан 2. 
Укупна вредност горионика на природни гас, 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 (10.11.2014. 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 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: 
-Демонтажа постојећих ТПК горионика, са припадајућим вентилаторима, гасним 
рампама, шамотом и електроопремом 
-Испорука комплетних горионика са вентилаторима електроопремом и 
специфицираним деловима гасних рампи 
-Монтажа и електроповезивање испоручених горионика вентилатора гасних рампи и 
електроопреме 
-Испорука свих неопходних делова и радови на прилагођавању испоручене опреме 
постојећем котлу и постојећем вентилационом каналу 
-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/ЕЕЦ, 97/23/ЕЦ, 2006/95/ЕЦ и 2004/108/ЕЦ,да 
поседује ЦЕ 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. 71/2010 и 
6/2011) 
-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 
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-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 примопредаје предмета уговора 

(Записник о примопредаји), а гарантује и  за квалитет уграђеног материјала, који 
морају пратити прописани стандарди, атести и сертификати произвођача. Гаранција за 
горионике не може бити краћа од 3 године од дана пуштања у рад или 10.000 радних 
сати горионика. 

Продавац одговара за све скривене мане испоручених и уграђених добара. 
 

Члан 7. 
Од почетка демонтаже постојећих горионика до уградње нових и њихове 

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

Члан 8. 
Након испоруке горионика, њихове 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 након испоруке добара која су предмет 

набавке у предвиђеном року (10.02.2015.године). 
- 20% вредности посла након монтаже и пуштања у рад горионика.   
 

Члан 10. 
 Рок испоруке добара је најкасније до  10.02.2015. године. 
Радови на уградњи два горионика би се одвијали у две фазе: 
1. По процени наручиоца а у зависности од временских околности приступило би се 
уградњи једног горионика током месеца марта 2015 године рок за извршење ових 
радова од момента потписивања записника о почетку радова на уградњи горионика је 
10 дана. 
2. По завршетку радова на уградњи горионика и испитивању параметара приступило 
би се уградњи другог горионика по идентичној процедури. 
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У случају кашњења у испуњењу обавеза у року 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. 

У случају кашњења у испуњењу обавеза у року из става 2, тачка 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. 
 

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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IX  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 37/2014 -Горионици, 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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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке добара - ЈН 37/2014 - горионици , 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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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке добара - ЈН 37/2014 - горионици поштовао је 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да 
је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

Напомена: 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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XII  ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ   
 
 

Код овог критеријума оцењиваће се број испоручених и пуштених у рад, 
горионика произвођача који се нуди снаге преко 10 МW у последњих седам година 
(2008 - 2014) уграђених на територији Републике Србије. Уз референц листу доставити 
оригиналне потврде инвеститора о завршеним пословима испоруке и уградње 
горионика од 10 и више МW (који су 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 произвођача који се нуди снаге преко 10 МW у последњих седам година 
(2008 - 2014) 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 произвођача који се нуди, снаге преко 10 МW уграђених на 
територији Србије у задњих 7 година.  
 

Укупан број  у 2008. 
години  

Укупан број  у 2009. 
години 

 

Укупан број  у 2010. 
години 

 

Укупан број  у 2011. 
години 

 

Укупан број  у 2012. 
години 

 

Укупан број  у 2013. 
години 

 

Укупан број  у 2014. 
години 

 

Укупно:  
 

 
 
 
 
 
Место и датум        М.П.                         потпис овлашћеног лица 
 
___________________                                                    _____________________ 
 
 
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 седам година (2008-2014) купцу/наручиоцу 
продао/и/испоручио горионика произвођача_____________________, снаге 
преко 10 МW уграђених на територији Србије и то: 

 
2008. _______________комада 
2009. _______________комада 
2010. _______________комада 
2011. _______________комада 
2012. _______________комада 
2013. _______________комада 
2014. _______________комада 
 

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

поступку јавне набавке добара –ЈН 37/2014 - горионици, код наручиоца  ЈКП 
„Грејање“ Панчево и у друге сврхе се не може користити.  
 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:  
 
 
 
Место и датум   М.П.                     потпис овлашћеног лица 
 
___________________                              _________________________ 


