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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, 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 92/2015,  деловодни број 10/1208-1 
од 29.07.2015.  и Решења о образовању комисије за ЈН број 92/2015, деловодни број 10/1208-2, 
од 29.07.2015. године, припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку 
 

ИСПОРУКА И ПУШТАЊЕ У РАД КОМПАКТНИХ  
ТОЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА 

 ЈН бр. 92/2015  
 
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 и опис добара  
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 Образац изјаве о гарантном року 

 
 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. 92/2015 су добра Испорука и пуштање у рад компактних  
толотних подстаница (ознака из Општег речника набавки 45232141 - Постројења за грејање) 
 
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. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет JN бр. 92/2015  су добра – Испорука и пуштање у рад компактних  толотних 
подстаница (ознака из Општег речника набавки 45232141 - Постројења за грејање) 
 
2. Партије:  
Набавка ЈН 92/2015 није обликована по партијама 
 
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); 

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 (2012, 2013 и 2014.) у висини од најмање 9.000.000,00 динара 
6) Да располаже неопходним пословним капацитетом (да је у предходне 3 године 
- 2012,2013 и 2014. - имао укупне приходе од продаје добара која су предмет ове 
јавне набавке  у висини  у висини од најмање 6.000.000,00  дин.) 
  

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.  
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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;  

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 мора бити издат након објављивања позива за подношење 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 2012, 2013 и 2013. годину 
6) Пословни капацитет – Доказ: Листа референци и потврде за испоручена  добара која 
су предмет јавне набавке у предходне 3 године - 2012, 2013 и 2014 

 
 

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. 
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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. 
 
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. 
 
 

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 објеката на којима ће пакетне подстанице бити испоручене и пуштене у рад, је 
обавезан. Долазак за све понуђаче заказује се за 10.08.2015.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.  
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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 
ИСПОРУКА И ПУШТАЊЕ У РАД КОМПАКТНИХ ТОЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА 

НЕ ОТВАРАТИ 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31.08.2015. 
године, до 12 часова.  
 
Отварање понуда ће се обавити дана 31.08.2015. 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 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. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА (ОБРАЗАЦ XIII) 

11. ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈИМА СЕ ВРШИ ИСПОРУКА 
И УГРАДЊА (потврда се издаје приликом обиласка) 

12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

 
3. ПАРТИЈЕ:  
Набавка ЈН 92/2015 није обликована по партијама 
 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара 
Душана 7,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара JН 92/2015 – Испорука и пуштање у рад 
компактних  толотних подстаница - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – JН 92/2015 – Испорука и пуштање у рад 
компактних  толотних подстаница НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Опозив понуде за јавну набавку добара – JН 92/2015 – Испорука и пуштање у рад 
компактних  толотних подстаница - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – JН 92/2015 – Испорука и пуштање у рад 
компактних  толотних подстаница - 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. 
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. 
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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. 
Рок плаћања је 30 дана од дана издавања рачуна, на основу документа који испоставља 
понуђач, а којим је потврђена испорука добара. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, након  сваке испоруке у предвиђеном року. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за испоручена добра не може бити краћа од 24 месеца  од дана испоруке добара 
 
9.3. Захтев у погледу рока, начина испоруке добара и рока пуштања у рад  
Рок испоруке добара не може бити дужи од  20 дана од дана налога  наручиоца за испоруку. 
Уз сваку испоруку доставити атестно техничку документацију. 
Место испоруке добара  – на адресу наручиоца: 26000 Панчево, Цара Душана 7. 
Рок за пуштање у рад не може бити дужи од  3 дана од дана позива наручиоца 
 
 
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. 
 
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 
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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. 92/2015 ”. 
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. 
 
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 једну банкарску гаранцију: 
за озбиљност понуде  
Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
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  
 
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%,  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. 
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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 две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача која је првопристигла. 
 
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.  
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.  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.92/2015       11/37 
  

 

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: 840-30678845-06, 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 
органа,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 
понуда 

 
да         не 

 
 
 
 
 

да         не 
 
 
 
 
 
 
 
 

да         не 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.92/2015       13/37 
  

 

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 (2012, 2013 
и 2014.) у висини од 
најмање 
9.000.000,00 динара 

Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје Агенција за 
привредне регистре за 2012, 2013 и 2014. годину 

да         не 

6. 

Да располаже 
неопходним 
пословним 
капацитетом (да је у 
предходне 3 године- 
2012,2013 и 2014. –
односно да је  имао 
укупне приходе од 
продаје добара које 
су предмет ове 
јавне набавке  у 
висини  у висини од 
најмање 
6.000.000,00 динара 

Листа референци и потврде за испоручена добра која су предмет 
јавне набавке у предходне 3 године - 2012, 2013 и 2014  

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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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара JН 92/2015 – 
Испорука и пуштање у рад компактних  толотних подстаница  
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача  
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са 
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: JН 92/2015 – Испорука и пуштање у рад компактних  
толотних подстаница  
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 

ПДВ:  
 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
 

30 дана по испоруци 

Рок важења понуде 
 

30 дана 

Рок испоруке 
20 дана од дана од добијеног налога од стране 
наручиоца 

Рок за пуштање у рад 
3 дана од позива наручиоца 

Гарантни период (најмање 24 месеца) 
 

 

Место и начин испоруке 
 

на адресу наручиоца, сваку испоруку мора пратити 
одговарајућа атестно-техничка документација 

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: 

 

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. 
 
 
5) 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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VI  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ТЕХНИЧКИМ ОПИСОМ 
 
 

R.B. Opis Jed. 
mere 

Kol. 
Cena  

Bez PDV-a 
Ukupno bez 

PDV-a 

1 Isporuka i puštanje u rad kompaktne toplotne podstanice 
kapaciteta 60kW   

  

2 Isporuka i puštanje u rad kompaktne toplotne podstanice 
kapaciteta 70kW   

  

3 Isporuka i puštanje u rad kompaktne toplotne podstanice 
kapaciteta 80kW   

  

4 Isporuka i puštanje u rad kompaktne toplotne podstanice 
kapaciteta 110kW   

  

5 Isporuka i puštanje u rad kompaktne toplotne podstanice 
kapaciteta 130kW   

  

Ukupno: 
 

PDV: 
 

Svega: 
 

 
 
 
Обилазак објеката на којима ће пакетне подстанице бити испоручене и пуштене у рад, је 
обавезан. Долазак за све понуђаче заказује се за 10.08.2015.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). 
 
 
 
 
 
NAPOMENA (VAZI ZA SVE TOPLOTNE PODSTANICE):  
 - Podstanice se isporučuju hidro ispitana i propisno obojene i bez izolacije 
 - Granice podstanice su ventili na primarnoj i sekundarnoj strani podstanice iza cirkulacione pumpe 
 - Električno napajanje za toplotne podstanice obezbeđuje Naručilac 

   - Podstanice treba oblikom i dimenzijama prilagoditi prostoru u koji se ugradjuju. 
 
TEHNIČKI OPIS TRAŽENIH PODSTANICA I PRINCIPIJELNA TEHNOLO ŠKA ŠEMA SU U 
PRILOGU 
 
 
 
 
 
 

Датум                                      Понуђач 
       М. П.  

_____________________________            ________________________________ 
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Tehnički opis traženih podstanica 
 
 
 

1. Isporuka i pu štanje u rad k ompaktna toplotna podstanica za radijatorsko grejan je toplotnog kapaciteta 60 kW, montirana na 
samostoje ćem postolju sa elektroormanom , cevna instalacija o d bešavnih cevi:  primar  R5/4", sekundar R6/4"   
110/75°C PN16, sekundar:70/90 °C, PN6 , u svemu pre ma uslovima JKP "Grejanje"  
 
sastoji se iz sledećih elemenata: 
 
1. Pločasti izmenjiva č toplote - lemljeni:  
kapacitet izmenjivača 60 kW,  
primar: 110/75 °C NP16,  
sekundar: 70/90 °C, NP6  
pad pritiska: primar 5 kPa 
sekundar 15 kPa,  
priključci: spoljni navoj R1",  
materijal ploča: 1.4401 (AISI 316) 
maksimalni radni pritisak: 16 bar 
maksimalna radna temeperatura: 130 °C 
  
2. Prolazni regulacioni ventil sa eletromotornim po gonom  
Karakteristike prolaznog regulacionog ventila:  
kvs=6,3 m3/h, DN20,  
nazivni pritisak: PN16,  
karakteristika: jednakoprocentna,  
povezivanje: prirubnica,  
maksimalna. temperatura fluida: 130 °C 
Elektromotorni pogon regulacionog ventila: 
napajanje: 24V AC/30 VA,  
vođenje: kontinualno 0-10V 
povratni signal položaja ventila 0-10V 
maksimalna sila 800 N 
maksimalni hod 20mm 
 
3.  Ultrazvu čno merilo toplotne energije,  
dimenzije: DN20 PN16,  
nominalni protok: Qp=2,5m3/h,  
napajanje: 220 V 
sa računskom jedinicom i sondama temperature,  
Žig Direkcije za mere o prvom pregledu,  
komunikacija M-bus,    
  
4. Cirkulaciona pumpa sa tri brzine ,  
Trofazna 
Radna tačka na najmanjoj brzini q=3,3 m3/h H= 3,6m 
tip: TOP S 30/10, proizvod: "Wilo" ili odgovarajućal. kom. 1 (radna) 
 
5. Zaporna armatura  
Kuglasti ventili : PN25 
Materijal: mesing prema DIN 17660 
Navojni krajevi prema: ISO 228/1 
Rukovanje: ručicom 
Maksimalna temperatura: 130°C 
primar  R5/4", kom. 1 
sekundar R6/4", kom. 2 
ispust R3/4“, kom. 2 
linija za dopunu R1/2“: kom.2 
 
 6. Ventil sa kosim vretenom za hidrauli čko balansiranje na primaru sa glavom koja ima digit alnu podelu i mogu ćnost 
zaklju čavanja na mestu regulacije  
dimenzije R1" tip: STAD, proizvod: TA ili odgovarajući, kom. 1 
 
7. Hvatači nečisto ća navojni :  
Kućište i poklopac: mesing prema DIN 17763 
Maksimalna temperature 130 C 
Mrežica: nerdjajući čelik INOX 304 
primar R5/4"  kom. 1 
sekundar R6/4" kom. 1 
 
8. Ventil sigurnosti sa oprugom R3/4" pritisak pode šavanja od 3,5 bar (1 kom) 
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9. Instrumenti za o čitavanje temperature i pritiska u primaru i sekunda ru  
prema priloženoj  
šemi u odgovarajućem području. 
Manometar radijalni sa manometarskom slavinom klase 1.6: 
Primar: 0-16 bar R1/2” d=80mm        kom. 1 
Sekundar: 0-6 bar R1/2” d=80mm     kom. 1 
Termometar aksijalni: 
Opseg 0-120  C                                  kom.2 
 

10. Membranska ekspanziona posuda 50l, tip.ERCE 50,  proizvod: "Elbi" ili odgovaraju ća 
 
11. Mikroprocesorski regulator 
 tip: XF 5000, proizvod: Feniks BB ili odgovarajući sa sistemskim softverom prilagodjenim za rad sa postojećom SCADA sistemom 
CENUS 3000 PLUS, proizvod: "Feniks BB" u dispečerskom centru Naručioca,  
napajanje 220 V, 
kućište za ugradnju u elektroorman, 
sat realnog vremena, 
led indikacija statusa, 
komunikacije: Mbus, RS232/RS485, Ethernet 
sa upravljačkom konzolom mikroprocesorskog regulatora XF-5000,  
tip: XF-K1,  
funkcionalna tastatura za unos i pregled,  
grafički displej za prikaz merenih i postavnih vrednosti,  
ugradnja na regulatoru 
 
12. Komunikacioni GRPS modem, tip: XF -GPRS-1, proizvod: "Feniks BB" ili odgovaraju će za vezu regulatora i po stoje ćeg 
SCADA sistema CENUS 3000 PLUS, proizvod: "Feniks BB " u dispe čerskom centru Naru čioca 
 
13. Spoljašnji senzor temperature,  
tip: PT 1000, 
tačnost : ± (0,15+0,2%), 
način montaže : na zid 
 
14. Cevni senzor temperature, 
tip: PT 1000, 
tačnost : ± (0,15+0,2%), 
dužina pipka : 100 mm 
 
15. Elektroormar kompletno sa oži čenjem perifernih elemenata na podstanici.  
U orman se ugrađuje mikroprocesorskii regulatori, komunikacioni modem i elementi elektro napajanja cirkulacione pumpe i opreme u 
polju.  
Na gornjoj strani razvodnog ormara predvideti dovoljan broj gumenih uvodnica za vodove i za rezervu. Razvodni ormar mora imati 
sabirnice odgovarajućeg preseka i stezaljke za povezivanje vodova. Ožičenje opreme izvesti pomoću bakarnih P/F provodnika 
odgovarajućeg preseka. Sve fleksibilne veze izvesti finožičanim provodnicima. Sva oprema mora biti označena prema oznakama u 
šemama. Uz elektro orman priložiti šemu izvedenog stanja. 

 
Elektro ormani su izrađenji od dva puta dekapiranog lima sa vratima, bravom i ključem, u  zaštiti IP 54, antikorozivno zaštićeni i obojeni 
završnom bojom za metal RAL 7032.  
Orman je za montažu na konstrukciju podstanice dimenzija 650 x 550 x 210 mm. 

U orman se ugrađuje potrebna oprema prema specifikaciji. 
1. Limeni ormar od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm sa vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, 

antikorozivno zaštićen i obojen završnom bojom RAL 7032 Ormar je predviđen za montažu na zid ili na 
samonosećem ramu toplotne podstanice,  
dimenzija: 650x550x210mm.  

Kom. 1 

2. Tropolni kontaktor sa namotajem za 230V AC, sa jednim radnim Kontaktom, blok pomoćnih kontakta 
(1R + 1M) i RC filterom. 
tip: LC1D09P7 (9A) (Telemecanique). 

Kom. 1 

3. Tropolna motorna zaštitna sklopka sa pomoćnim kontaktima (1R + 1M) i blokom za konekciju. Tip: GV 
ME (Telemecanique).   Kom. 1 

4. Pomoćno rele  sa četiri  preklopna kontakta, sa namotajem za 230V AC, podnožjem i RC filterom. Tip: 
55.34 (Finder).     Kom. 2 

5. Jednopolni automatski osigurač. Tip: CLS 6 /I 16 A, 6kA (Moeller).  Kom. 1 
6. Jednopolni automatski osigurač. Tip: CLS 6 /I 10 A, 6kA (Moeller).  Kom. 2 
7. Jednopolni automatski osigurač. Tip: CLS 6 /I 6 A, 6kA (Moeller). Kom. 3 
8. Grebenasta sklopka dvopolna tropoložajna, nazivne struje 12A, (1-0-2). 

Tip: EQ48PN 2202C8 (Baco). Kom. 1 

9. Trafo sniženog napona 220 / 24V AC, (TR-30). Kom. 1 
10. Detektor asimetrije i prisustva faze. Tip: DAF - 1 (Feniks BB). Kom. 1 
11. Šuko 220V za unutrašnju montažu    Kom. 1 
12. Sijalica za osvetljenje u ormanu    Kom. 1 
13. Signalne lampice crvene i zelene boje i sitan potreban potrošni materijal Komplet 1 

 
ili odgovarajuća 
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16. Aplikativni softverski modul izra đen prema tehnološkoj šemi kompaktne toplotne podsta nice odobrenoj od strane 
Naručioca, kreiran za korisni čki interfejs za nadzor i upravljanje 
 
17. Uspostavljanje komunikacije izmedju toplotne po dstanice i SCADA sistema centralnog nadzora i uprav ljanja tip: CENUS 
3000 PLUS proizvod: "Feniks BB"  u dispe čerskom centru Naru čioca podešavanje parametara automatike i puštanje u  rad. 

18. Tehni čke dokumentacija (izbor izmenjiva ča i druge opreme, kataloški listovi, uverenja, sert ifikati),  
 
 
 
2. Isporuka i puštanje u rad kompaktne toplotne pod stanica za radijatorsko grejanje toplotnog kapacite ta 70 kW, montirana na 
samostoje ćem postolju sa elektroormanom , cevna instalacija o d bešavnih cevi:  primar  R5/4", sekundar R6/4"   
110/75°C PN16, sekundar:70/90 °C, PN6 , u svemu pre ma uslovima JKP "Grejanje"  
 
sastoji se iz sledećih elemenata: 
 
1. Pločasti izmenjiva č toplote - lemljeni:  
kapacitet izmenjivača 70 kW,  
primar: 110/75 °C NP16,  
sekundar: 70/90 °C, NP6  
pad pritiska: primar 5 kPa 
sekundar 15 kPa,  
priključci: spoljni navoj R1",  
materijal ploča: 1.4401 (AISI 316) 
maksimalni radni pritisak: 16 bar 
maksimalna radna temeperatura: 130 °C 
  
 
2. Prolazni regulacioni ventil sa eletromotornim pogonom  
Karakteristike prolaznog regulacionog ventila:  
kvs=6,3 m3/h, DN20,  
nazivni pritisak: PN16,  
karakteristika: jednakoprocentna,  
povezivanje: prirubnica,  
maksimalna. temperatura fluida: 130 °C 
 
Elektromotorni pogon regulacionog ventila: 
napajanje: 24V AC/30 VA,  
vođenje: kontinualno 0-10V 
povratni signal položaja ventila 0-10V 
maksimalna sila 800 N 
maksimalni hod 20mm 
 
3.  Ultrazvu čno merilo toplotne energije,  
dimenzije: DN20 PN16,  
nominalni protok: Qp=2,5m3/h,  
napajanje: 220 V 
sa računskom jedinicom i sondama temperature,  
Žig Direkcije za mere o prvom pregledu,  
komunikacija M-bus,    
  
4. Cirkulaciona pumpa sa tri brzine ,  
Trofazna 
Radna tačka na najmanjoj brzini q=3,5 m3/h H= 3,6m 
tip: TOP S 30/10, proizvod: "Wilo" ili odgovarajućal. kom. 1 (radna) 
 
5. Zaporna armatura  
Kuglasti ventili : PN25 
Materijal: mesing prema DIN 17660 
Navojni krajevi prema: ISO 228/1 
Rukovanje: ručicom 
Maksimalna temperatura: 130°C 
primar  R5/4", kom. 1 
sekundar R6/4", kom. 2 
ispust R3/4“, kom. 2 
linija za dopunu R1/2“: kom.2 
 
6. Ventil sa kosim vretenom za hidrauli čko balansiranje na primaru sa glavom koja ima digit alnu podelu i mogu ćnost 
zaklju čavanja na mestu regulacije   
dimenzije R1" tip: STAD, proizvod: TA ili odgovarajući, kom. 1 
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7. Hvatači nečisto ća navoj ni:  
Kućište i poklopac: mesing prema DIN 17763 
Maksimalna temperature 130 C 
Mrežica: nerdjajući čelik INOX 304 
primar R5/4"  kom. 1 
sekundar R6/4" kom. 1 
 
8. Ventil sigurnosti sa oprugom R3/4" pritisak pode šavanja od 3,5 bar (1 kom) 
 
9. Instrumenti za o čitavanje temperature i pritiska u primaru i sekunda ru prema priloženoj šemi u odgovaraju ćem podru čju . 
Manometar radijalni sa manometarskom slavinom klase 1.6: 
Primar: 0-16 bar R1/2” d=80mm        kom. 1 
Sekundar: 0-6 bar R1/2” d=80mm     kom. 1 
Termometar aksijalni: 
Opseg 0-120  C                                  kom.2 
 

10. Membranska ekspanziona posuda 80l, tip.ERCE 80,  proizvod: "Elbi" ili odgovaraju ća 
 
11. Mikroprocesorski regulator 
 tip: XF 5000, proizvod: Feniks BB ili odgovarajući sa sistemskim softverom prilagodjenim za rad sa postojećom SCADA sistemom 
CENUS 3000 PLUS, proizvod: "Feniks BB" u dispečerskom centru Naručioca,  
napajanje 220 V, 
kućište za ugradnju u elektroorman, 
sat realnog vremena, 
led indikacija statusa, 
komunikacije: Mbus, RS232/RS485, Ethernet 
sa upravljačkom konzolom mikroprocesorskog regulatora XF-5000,  
tip: XF-K1,  
funkcionalna tastatura za unos i pregled,  
grafički displej za prikaz merenih i postavnih vrednosti,  
ugradnja na regulatoru 
 
12. Komunikacioni GRPS modem, tip: XF -GPRS-1, 
 proizvod: "Feniks BB" ili odgovarajuće za vezu regulatora i postojećeg SCADA sistema CENUS 3000 PLUS, proizvod: "Feniks BB" u 
dispečerskom centru Naručioca 
 
13. Spoljašnji senzor temperature,  
tip: PT 1000, 
tačnost : ± (0,15+0,2%), 
način montaže : na zid 
 
14. Cevni senzor temperature, 
tip: PT 1000, 
tačnost : ± (0,15+0,2%), 
dužina pipka : 100 mm 
 
15. Elektroormar kompletno sa oži čenjem perifernih elemenata na podstanici.  
 U orman se ugrađuje mikroprocesorskii regulatori, komunikacioni modem i elementi elektro napajanja cirkulacione pumpe i opreme u 
polju.  
 
Na gornjoj strani razvodnog ormara predvideti dovoljan broj gumenih uvodnica za vodove i za rezervu. Razvodni ormar mora imati 
sabirnice odgovarajućeg preseka i stezaljke za povezivanje vodova. Ožičenje opreme izvesti pomoću bakarnih P/F provodnika 
odgovarajućeg preseka. Sve fleksibilne veze izvesti finožičanim provodnicima. Sva oprema mora biti označena prema oznakama u 
šemama. Uz elektro orman priložiti šemu izvedenog stanja. 

 
Elektro ormani su izrađenji od dva puta dekapiranog lima sa vratima, bravom i ključem, u  zaštiti IP 54, antikorozivno zaštićeni i obojeni 
završnom bojom za metal RAL 7032.  
Orman je za montažu na konstrukciju podstanice dimenzija 650 x 550 x 210 mm. 

 

U orman se ugrađuje potrebna oprema prema specifikaciji. 
 

1. Limeni ormar od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm sa vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, 
antikorozivno zaštićen i obojen završnom bojom RAL 7032 Ormar je predviđen za montažu na zid ili na 
samonosećem ramu toplotne podstanice,  
dimenzija: 650x550x210mm.  

Kom. 1 

2. Tropolni kontaktor sa namotajem za 230V AC, sa jednim radnim Kontaktom, blok pomoćnih kontakta 
(1R + 1M) i RC filterom. 
tip: LC1D09P7 (9A) (Telemecanique). 

Kom. 1 

3. Tropolna motorna zaštitna sklopka sa pomoćnim kontaktima (1R + 1M) i blokom za konekciju. Tip: GV 
ME (Telemecanique).   Kom. 1 

4. Pomoćno rele  sa četiri  preklopna kontakta, sa namotajem za 230V AC, podnožjem i RC filterom. Tip: 
55.34 (Finder).     Kom. 2 

5. Jednopolni automatski osigurač. Tip: CLS 6 /I 16 A, 6kA (Moeller).  Kom. 1 
6. Jednopolni automatski osigurač. Tip: CLS 6 /I 10 A, 6kA (Moeller).  Kom. 2 
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7. Jednopolni automatski osigurač. Tip: CLS 6 /I 6 A, 6kA (Moeller). Kom. 3 
8. Grebenasta sklopka dvopolna tropoložajna, nazivne struje 12A, (1-0-2). 

Tip: EQ48PN 2202C8 (Baco). Kom. 1 

9. Trafo sniženog napona 220 / 24V AC, (TR-30). Kom. 1 
10. Detektor asimetrije i prisustva faze. Tip: DAF - 1 (Feniks BB). Kom. 1 
11. Šuko 220V za unutrašnju montažu    Kom. 1 
12. Sijalica za osvetljenje u ormanu    Kom. 1 
13. Signalne lampice crvene i zelene boje i sitan potreban potrošni materijal Komplet 1 

 
ili odgovarajuća 
 
16. Aplikativni softverski modul izra đen prema tehnološkoj šemi kompaktne toplotne podsta nice odobrenoj od strane 
Naručioca, kreiran za korisni čki interfejs za nadzor i upravljanje 
 
17. Uspostavljanje komunikacije izmedju toplotne po dstanice i SCADA sistema centralnog nadzora i uprav ljanja tip: CENUS 
3000 PLUS proizvod: "Feniks BB"  u dispe čerskom centru Naru čioca podešavanje parametara automatike i puštanje u  rad. 

18. Tehni čke dokumentacija (izbor izmenjiva ča i druge opreme, kataloški listovi, uverenja, sert ifikati),  
 
 
3. Isporuka i puštanje u rad kompaktne toplotne pod stanica za radijatorsko grejanje toplotnog kapacite ta 80 kW, 
montirana na samostoje ćem postolju sa elektroormanom , cevna instalacija o d bešavnih cevi:  primar  R5/4", sekundar 
R6/4"  110/75°C PN16, sekundar:70/90 °C, PN6 , u sv emu prema uslovima JKP "Grejanje"  
 

sastoji se iz sledećih elemenata: 
 
1. Pločasti izmenjiva č toplote - lemljeni:  
kapacitet izmenjivača 80 kW,  
primar: 110/75 °C NP16,  
sekundar: 70/90 °C, NP6  
pad pritiska: primar 5 kPa 
sekundar 15 kPa,  
priključci: spoljni navoj R1",  
materijal ploča: 1.4401 (AISI 316) 
maksimalni radni pritisak: 16 bar 
maksimalna radna temeperatura: 130 °C 
  
 
2. Prolazni regulacioni ventil sa eletromotornim po gonom  
Karakteristike prolaznog regulacionog ventila:  
kvs=6,3 m3/h, DN20,  
nazivni pritisak: PN16,  
karakteristika: jednakoprocentna,  
povezivanje: prirubnica,  
maksimalna. temperatura fluida: 130 °C 
 
Elektromotorni pogon regulacionog ventila: 
napajanje: 24V AC/30 VA,  
vođenje: kontinualno 0-10V 
povratni signal položaja ventila 0-10V 
maksimalna sila 800 N 
maksimalni hod 20mm 
 
3.  Ultrazvu čno merilo toplot ne energije,  
dimenzije: DN20 PN16,  
nominalni protok: Qp=2,5m3/h,  
napajanje: 220 V 
sa računskom jedinicom i sondama temperature,  
Žig Direkcije za mere o prvom pregledu,  
komunikacija M-bus,    
  
4. Cirkulaciona pumpa sa tri brzine ,  
Trofazna 
Radna tačka na najmanjoj brzini q=3,9 m3/h H= 3,5m 
tip: TOP S 30/10, proizvod: "Wilo" ili odgovarajućal. kom. 1 (radna) 
 
5. Zaporna armatura  
Kuglasti ventili : PN25 
Materijal: mesing prema DIN 17660 
Navojni krajevi prema: ISO 228/1 
Rukovanje: ručicom 
Maksimalna temperatura: 130°C 
primar  R5/4", kom. 1 
sekundar R6/4", kom. 2 
ispust R3/4“, kom. 2 
linija za dopunu R1/2“: kom.2 
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6. Ventil sa kosim vretenom za hidrauli čko balansiranje na primaru sa glavom koja ima digit alnu podelu i mogu ćnost 
zaklju čavanja na mestu regulacije   
dimenzije R1" tip: STAD, proizvod: TA ili odgovarajući, kom. 1 
 
7. Hvatači nečisto ća navojni:  
Kućište i poklopac: mesing prema DIN 17763 
Maksimalna temperature 130 C 
Mrežica: nerdjajući čelik INOX 304 
primar R5/4"  kom. 1 
sekundar R6/4" kom. 1 
 
8. Ventil sigurnosti sa oprugom R3/4" pritisak pode šavanja od 3,5 bar (1 kom) 
 
9. Instrumenti za o čitavanje temperature i pritiska u primaru i sekunda ru prema priloženoj  
šemi u odgovaraju ćem podru čju. 
Manometar radijalni sa manometarskom slavinom klase 1.6: 
Primar: 0-16 bar R1/2” d=80mm        kom. 1 
Sekundar: 0-6 bar R1/2” d=80mm     kom. 1 
Termometar aksijalni: 
Opseg 0-120  C                                  kom.2 
 

10. Membranska ekspanziona posuda 80l, tip.ERCE 80,  proizvod: "Elbi" ili odgovaraju ća 
 
11. Mikroprocesorski regulator 
 tip: XF 5000, proizvod: Feniks BB ili odgovarajući sa sistemskim softverom prilagodjenim za rad sa postojećom SCADA sistemom 
CENUS 3000 PLUS, proizvod: "Feniks BB" u dispečerskom centru Naručioca,  
napajanje 220 V, 
kućište za ugradnju u elektroorman, 
sat realnog vremena, 
led indikacija statusa, 
komunikacije: Mbus, RS232/RS485, Ethernet 
sa upravljačkom konzolom mikroprocesorskog regulatora XF-5000,  
tip: XF-K1,  
funkcionalna tastatura za unos i pregled,  
grafički displej za prikaz merenih i postavnih vrednosti,  
ugradnja na regulatoru 
 
12. Komunikacioni GRPS modem,  
tip: XF-GPRS-1, proizvod: "Feniks BB" ili odgovarajuće za vezu regulatora i postojećeg SCADA sistema CENUS 3000 PLUS, 
proizvod: "Feniks BB" u dispečerskom centru Naručioca 
 
13. Spoljašnji senzor temperature,  
tip: PT 1000, 
tačnost : ± (0,15+0,2%), 
način montaže : na zid 
 
14. Cevni senzor temperature, 
tip: PT 1000, 
tačnost : ± (0,15+0,2%), 
dužina pipka : 100 mm 
 
15. Elektroormar kompletno sa oži čenjem perifernih elem enata na podstanici.  
U orman se ugrađuje mikroprocesorskii regulatori, komunikacioni modem i elementi elektro napajanja cirkulacione pumpe i opreme u 
polju.  
 
Na gornjoj strani razvodnog ormara predvideti dovoljan broj gumenih uvodnica za vodove i za rezervu. Razvodni ormar mora imati 
sabirnice odgovarajućeg preseka i stezaljke za povezivanje vodova. Ožičenje opreme izvesti pomoću bakarnih P/F provodnika 
odgovarajućeg preseka. Sve fleksibilne veze izvesti finožičanim provodnicima. Sva oprema mora biti označena prema oznakama u 
šemama. Uz elektro orman priložiti šemu izvedenog stanja. 

 
Elektro ormani su izrađenji od dva puta dekapiranog lima sa vratima, bravom i ključem, u  zaštiti IP 54, antikorozivno zaštićeni i 
obojeni završnom bojom za metal RAL 7032.  
Orman je za montažu na konstrukciju podstanice dimenzija 650 x 550 x 210 mm. 

 

U orman se ugrađuje potrebna oprema prema specifikaciji. 
 

1. Limeni ormar od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm sa vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, 
antikorozivno zaštićen i obojen završnom bojom RAL 7032 Ormar je predviđen za montažu na zid ili na 
samonosećem ramu toplotne podstanice,  
dimenzija: 650x550x210mm.  

Kom. 1 

2. Tropolni kontaktor sa namotajem za 230V AC, sa jednim radnim Kontaktom, blok pomoćnih kontakta 
(1R + 1M) i RC filterom. 
tip: LC1D09P7 (9A) (Telemecanique). 

Kom. 1 
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3. Tropolna motorna zaštitna sklopka sa pomoćnim kontaktima (1R + 1M) i blokom za konekciju. Tip: GV 
ME (Telemecanique).   Kom. 1 

4. Pomoćno rele  sa četiri  preklopna kontakta, sa namotajem za 230V AC, podnožjem i RC filterom. Tip: 
55.34 (Finder).     Kom. 2 

5. Jednopolni automatski osigurač. Tip: CLS 6 /I 16 A, 6kA (Moeller).  Kom. 1 
6. Jednopolni automatski osigurač. Tip: CLS 6 /I 10 A, 6kA (Moeller).  Kom. 2 
7. Jednopolni automatski osigurač. Tip: CLS 6 /I 6 A, 6kA (Moeller). Kom. 3 
8. Grebenasta sklopka dvopolna tropoložajna, nazivne struje 12A, (1-0-2). 

Tip: EQ48PN 2202C8 (Baco). Kom. 1 

9. Trafo sniženog napona 220 / 24V AC, (TR-30). Kom. 1 
10. Detektor asimetrije i prisustva faze. Tip: DAF - 1 (Feniks BB). Kom. 1 
11. Šuko 220V za unutrašnju montažu    Kom. 1 
12. Sijalica za osvetljenje u ormanu    Kom. 1 
13. Signalne lampice crvene i zelene boje i sitan potreban potrošni materijal Komplet 1 

 
ili odgovarajuća 
 

16. Aplikativni softverski modul izra đen prema tehnološkoj šemi kompaktne toplotne podsta nice odobrenoj od strane 
Naručioca, kreiran za korisni čki interfejs za nadzor i upravljanje 
 
17. Uspostavljanje komunikacije izmedju toplotne po dstanice i SCADA sistema centralnog nadzora i uprav ljanja tip: CENUS 
3000 PLUS proizvod: "Feniks BB"  u dispe čerskom centru Naru čioca podešavanje parametara automatike i puštanje u  rad. 

18. Tehni čke dokumentacija (izbor izmenjiva ča i druge opreme, kataloški listovi, uverenja, sert ifikati),  
 
 
4.Isporuka i puštanje u rad kompaktne toplotne pods tanica za radijatorsko grejanje toplotnog kapacitet a 110 kW, 
montirana na samostoje ćem postolju sa elektroormanom , cevna instalacija o d bešavnih cevi:  primar  R6/4", sekundar 
R2"  110/75°C PN16, sekundar:70/90 °C, PN6 , u svem u prema uslovima JKP "Grejanje"  
 

sastoji se iz sledećih elemenata: 
 
1. Pločasti izmenjiva č toplote - lemljeni:  
kapacitet izmenjivača 110 kW,  
primar: 110/75 °C NP16,  
sekundar: 70/90 °C, NP6  
pad pritiska: primar 5 kPa 
sekundar 15 kPa,  
priključci: spoljni navoj R1",  
materijal ploča: 1.4401 (AISI 316) 
maksimalni radni pritisak: 16 bar 
maksimalna radna temeperatura: 130 °C 
  
 
2. Prolazni regulacioni ventil sa eletromotornim po gonom  
Karakteristike prolaznog regulacionog ventila:  
kvs=10 m3/h, DN25,  
nazivni pritisak: PN16,  
karakteristika: jednakoprocentna,  
povezivanje: prirubnica,  
maksimalna. temperatura fluida: 130 °C 
 
Elektromotorni pogon regulacionog ventila: 
napajanje: 24V AC/30 VA,  
vođenje: kontinualno 0-10V 
povratni signal položaja ventila 0-10V 
maksimalna sila 800 N 
maksimalni hod 20mm 
 
3.  Ultrazvu čno merilo toplotne energije,  
dimenzije: DN25 PN16,  
nominalni protok: Qp=3,5m3/h,  
napajanje: 220 V 
sa računskom jedinicom i sondama temperature,  
Žig Direkcije za mere o prvom pregledu,  
komunikacija M-bus,    
  
4. Cirkulaciona pumpa sa tri brzine ,  
Trofazna 
Radna tačka na najmanjoj brzini q=4,7 m3/h H= 2,2m 
tip: TOP S 30/10, proizvod: "Wilo" ili odgovarajućal. kom. 1 (radna) 
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5. Zaporna armatura  
Kuglasti ventili : PN25 
Materijal: mesing prema DIN 17660 
Navojni krajevi prema: ISO 228/1 
Rukovanje: ručicom 
Maksimalna temperatura: 130°C 
primar  R6/4", kom. 1 
sekundar R2", kom. 2 
ispust R3/4“, kom. 2 
linija za dopunu R1/2“: kom.2 
 
6. Ventil sa kosim vretenom za hidrauli čko balansiranje na primaru sa glavom koja ima digit alnu podelu i mogu ćnost 
zaklju čavanja na mestu regulacije  
dimenzije R5/4" tip: STAD, proizvod: TA ili odgovarajući, kom. 1 
 
7. Hvatači nečisto ća navojni:  
Kućište i poklopac: mesing prema DIN 17763 
Maksimalna temperature 130 C 
Mrežica: nerdjajući čelik INOX 304 
primar R6/4"  kom. 1 
sekundar R2" kom. 1 
 
8. Ventil sigurnosti sa oprugom R3/4" pritisak pode šavanja od 3,5 bar (1 kom) 
 
9. Instrumenti za o čitavanje temperature i pritiska u primaru i sekunda ru prema priloženoj  
šemi u odgovarajućem području. 
Manometar radijalni sa manometarskom slavinom klase 1.6: 
Primar: 0-16 bar R1/2” d=80mm        kom. 1 
Sekundar: 0-6 bar R1/2” d=80mm     kom. 1 
Termometar aksijalni: 
Opseg 0-120  C                                  kom.2 
 

10. Membranska ekspanziona posuda 100l, tip.ERCE 10 0, proizvod: "Elbi" ili odgovaraju ća 
 
11. Mikroprocesorski regulator 
 tip: XF 5000, proizvod: Feniks BB ili odgovarajući sa sistemskim softverom prilagodjenim za rad sa postojećom SCADA sistemom 
CENUS 3000 PLUS, proizvod: "Feniks BB" u dispečerskom centru Naručioca,  
napajanje 220 V, 
kućište za ugradnju u elektroorman, 
sat realnog vremena, 
led indikacija statusa, 
komunikacije: Mbus, RS232/RS485, Ethernet 
sa upravljačkom konzolom mikroprocesorskog regulatora XF-5000,  
tip: XF-K1,  
funkcionalna tastatura za unos i pregled,  
grafički displej za prikaz merenih i postavnih vrednosti,  
ugradnja na regulatoru 
 
12. Komunikacioni GRPS modem,  
 tip: XF-GPRS-1, proizvod: "Feniks BB" ili odgovarajuće za vezu regulatora i postojećeg SCADA sistema CENUS 3000 PLUS, 
proizvod: "Feniks BB" u dispečerskom centru Naručioca 
 
13. Spoljašnji senzor temperature,  
tip: PT 1000, 
tačnost : ± (0,15+0,2%), 
način montaže : na zid 
 
14. Cevni senzor temperature, 
tip: PT 1000, 
tačnost : ± (0,15+0,2%), 
dužina pipka : 100 mm 
 
15. Elektroormar kompletno sa oži čenjem perifernih elemenata na podstanici  
 U orman se ugrađuje mikroprocesorskii regulatori, komunikacioni modem i elementi elektro napajanja cirkulacione pumpe i opreme 
u polju.  
 
Na gornjoj strani razvodnog ormara predvideti dovoljan broj gumenih uvodnica za vodove i za rezervu. Razvodni ormar mora imati 
sabirnice odgovarajućeg preseka i stezaljke za povezivanje vodova. Ožičenje opreme izvesti pomoću bakarnih P/F provodnika 
odgovarajućeg preseka. Sve fleksibilne veze izvesti finožičanim provodnicima. Sva oprema mora biti označena prema oznakama u 
šemama. Uz elektro orman priložiti šemu izvedenog stanja. 

 
Elektro ormani su izrađenji od dva puta dekapiranog lima sa vratima, bravom i ključem, u  zaštiti IP 54, antikorozivno zaštićeni i 
obojeni završnom bojom za metal RAL 7032.  
Orman je za montažu na konstrukciju podstanice dimenzija 650 x 550 x 210 mm. 
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U orman se ugrađuje potrebna oprema prema specifikaciji. 
 

1. Limeni ormar od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm sa vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, 
antikorozivno zaštićen i obojen završnom bojom RAL 7032 Ormar je predviđen za montažu na zid ili na 
samonosećem ramu toplotne podstanice,  
dimenzija: 650x550x210mm.  

Kom. 1 

2. Tropolni kontaktor sa namotajem za 230V AC, sa jednim radnim Kontaktom, blok pomoćnih kontakta 
(1R + 1M) i RC filterom. 
tip: LC1D09P7 (9A) (Telemecanique). 

Kom. 1 

3. Tropolna motorna zaštitna sklopka sa pomoćnim kontaktima (1R + 1M) i blokom za konekciju. Tip: GV 
ME (Telemecanique).   Kom. 1 

4. Pomoćno rele  sa četiri  preklopna kontakta, sa namotajem za 230V AC, podnožjem i RC filterom. Tip: 
55.34 (Finder).     Kom. 2 

5. Jednopolni automatski osigurač. Tip: CLS 6 /I 16 A, 6kA (Moeller).  Kom. 1 
6. Jednopolni automatski osigurač. Tip: CLS 6 /I 10 A, 6kA (Moeller).  Kom. 2 
7. Jednopolni automatski osigurač. Tip: CLS 6 /I 6 A, 6kA (Moeller). Kom. 3 
8. Grebenasta sklopka dvopolna tropoložajna, nazivne struje 12A, (1-0-2). 

Tip: EQ48PN 2202C8 (Baco). Kom. 1 

9. Trafo sniženog napona 220 / 24V AC, (TR-30). Kom. 1 
10. Detektor asimetrije i prisustva faze. Tip: DAF - 1 (Feniks BB). Kom. 1 
11. Šuko 220V za unutrašnju montažu    Kom. 1 
12. Sijalica za osvetljenje u ormanu    Kom. 1 
13. Signalne lampice crvene i zelene boje i sitan potreban potrošni materijal Komplet 1 

 
ili odgovarajuća 
 

16. Aplikativni softverski modul izra đen prema tehnološkoj šemi kompaktne toplotne podsta nice odobrenoj od strane 
Naručioca, kreiran za korisni čki interfejs za nadzor i upravljanje 
 
17. Uspostavljanje komunikacije izmedju toplotne po dstanice i SCADA sistema centralnog nadzora i uprav ljanja tip: CENUS 
3000 PLUS proizvod: "Feniks BB"  u dispe čerskom centru Naru čioca podešavanje parametara automatike i puštanje u  rad. 

18. Tehni čke dokumentacija (izbor izmenjiva ča i druge opreme, kataloški listovi, uverenja, sert ifikati),  
 
 
5.Isporuka i puštanje u rad kompaktne toplotne pods tanica za radijatorsko grejanje toplotnog kapacitet a 130 kW, 
montirana na samostoje ćem postolju sa elektroormanom , cevna instalacija o d bešavnih cevi:  primar  R6/4", sekundar 
R2"  110/75°C PN16, sekundar:70/90 °C, PN6 , u svem u prema uslovima JKP "Grejanje"  
 

 
sastoji se iz sledećih elemenata: 
 
1. Pločasti izmenjiva č toplote - lemljeni:  
kapacitet izmenjivača 130 kW,  
primar: 110/75 °C NP16,  
sekundar: 70/90 °C, NP6  
pad pritiska: primar 5 kPa 
sekundar 15 kPa,  
priključci: spoljni navoj R1",  
materijal ploča: 1.4401 (AISI 316) 
maksimalni radni pritisak: 16 bar 
maksimalna radna temeperatura: 130 °C 
  
 
2. Prolazni regulacioni ventil sa eletromotornim pogonom  
Karakteristike prolaznog regulacionog ventila:  
kvs=10 m3/h, DN25,  
nazivni pritisak: PN16,  
karakteristika: jednakoprocentna,  
povezivanje: prirubnica,  
maksimalna. temperatura fluida: 130 °C 
 
Elektromotorni pogon regulacionog ventila: 
napajanje: 24V AC/30 VA,  
vođenje: kontinualno 0-10V 
povratni signal položaja ventila 0-10V 
maksimalna sila 800 N 
maksimalni hod 20mm 
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3.  Ultrazvu čno merilo toplotne energije,  
dimenzije: DN25 PN16,  
nominalni protok: Qp=3,5m3/h,  
napajanje: 220 V 
sa računskom jedinicom i sondama temperature,  
Žig Direkcije za mere o prvom pregledu,  
komunikacija M-bus,    
  
4. Cirkulaciona pumpa sa tri brzine,  
Trofazna 
Radna tačka na najmanjoj brzini q=5,3 m3/h H= 2m 
tip: TOP S 30/10, proizvod: "Wilo" ili odgovarajućal. kom. 1 (radna) 
 
5. Zaporna armatura  
Kuglasti ventili : PN25 
Materijal: mesing prema DIN 17660 
Navojni krajevi prema: ISO 228/1 
Rukovanje: ručicom 
Maksimalna temperatura: 130°C 
primar  R6/4", kom. 1 
sekundar R2", kom. 2 
ispust R3/4“, kom. 2 
linija za dopunu R1/2“: kom.2 
 
6. Ventil sa kosim vretenom za hidrauli čko balansiranje na primaru sa glavom koja ima digit alnu podelu i mogu ćnost 
zaklju čavanja na mestu regulacije   
dimenzije R5/4" tip: STAD, proizvod: TA ili odgovarajući, kom. 1 
 
7. Hvatači nečisto ća navojni:  
Kućište i poklopac: mesing prema DIN 17763 
Maksimalna temperature 130 C 
Mrežica: nerdjajući čelik INOX 304 
primar R6/4"  kom. 1 
sekundar R2" kom. 1 
 
8. Ventil sigurnosti sa oprugom R3/4" pritisak pode šavanja od 3,5 bar (1 kom) 
 
9. Instrumenti za o čitavanje temperature i pritiska u primaru i sekunda ru prema priloženoj  
šemi u odgovaraju ćem podru čju. 
Manometar radijalni sa manometarskom slavinom klase 1.6: 
Primar: 0-16 bar R1/2” d=80mm        kom. 1 
Sekundar: 0-6 bar R1/2” d=80mm     kom. 1 
Termometar aksijalni: 
Opseg 0-120  C                                  kom.2 
 

10. Membranska ekspanziona posuda 150l, tip.ERCE 15 0, proizvod: "Elbi" ili odgovaraju ća 
 
11. Mikroprocesorski regulator 
 tip: XF 5000, proizvod: Feniks BB ili odgovarajući sa sistemskim softverom prilagodjenim za rad sa postojećom SCADA sistemom 
CENUS 3000 PLUS, proizvod: "Feniks BB" u dispečerskom centru Naručioca,  
napajanje 220 V, 
kućište za ugradnju u elektroorman, 
sat realnog vremena, 
led indikacija statusa, 
komunikacije: Mbus, RS232/RS485, Ethernet 
sa upravljačkom konzolom mikroprocesorskog regulatora XF-5000,  
tip: XF-K1,  
funkcionalna tastatura za unos i pregled,  
grafički displej za prikaz merenih i postavnih vrednosti,  
ugradnja na regulatoru 
 
12. Komunikacioni GRPS modem,  
tip: XF-GPRS-1, proizvod: "Feniks BB" ili odgovarajuće za vezu regulatora i postojećeg SCADA sistema CENUS 3000 PLUS, 
proizvod: "Feniks BB" u dispečerskom centru Naručioca 
 
13. Spoljašnji senzor temperature,  
tip: PT 1000, 
tačnost : ± (0,15+0,2%), 
način montaže : na zid 
 
14. Cevni senzor temperature, 
tip: PT 1000, 
tačnost : ± (0,15+0,2%), 
dužina pipka : 100 mm 
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15. Elektroormar kompletno sa oži čenjem perifernih elemenata na podstanici.  
U orman se ugrađuje mikroprocesorskii regulatori, komunikacioni modem i elementi elektro napajanja cirkulacione pumpe i opreme u 
polju.  
 
Na gornjoj strani razvodnog ormara predvideti dovoljan broj gumenih uvodnica za vodove i za rezervu. Razvodni ormar mora imati 
sabirnice odgovarajućeg preseka i stezaljke za povezivanje vodova. Ožičenje opreme izvesti pomoću bakarnih P/F provodnika 
odgovarajućeg preseka. Sve fleksibilne veze izvesti finožičanim provodnicima. Sva oprema mora biti označena prema oznakama u 
šemama. Uz elektro orman priložiti šemu izvedenog stanja. 

 
Elektro ormani su izrađenji od dva puta dekapiranog lima sa vratima, bravom i ključem, u  zaštiti IP 54, antikorozivno zaštićeni i 
obojeni završnom bojom za metal RAL 7032.  
Orman je za montažu na konstrukciju podstanice dimenzija 650 x 550 x 210 mm. 

 

U orman se ugrađuje potrebna oprema prema specifikaciji. 
 

1. Limeni ormar od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm sa vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, 
antikorozivno zaštićen i obojen završnom bojom RAL 7032 Ormar je predviđen za montažu na zid ili na 
samonosećem ramu toplotne podstanice,  
dimenzija: 650x550x210mm.  

Kom. 1 

2. Tropolni kontaktor sa namotajem za 230V AC, sa jednim radnim Kontaktom, blok pomoćnih kontakta 
(1R + 1M) i RC filterom. 
tip: LC1D09P7 (9A) (Telemecanique). 

Kom. 1 

3. Tropolna motorna zaštitna sklopka sa pomoćnim kontaktima (1R + 1M) i blokom za konekciju. Tip: GV 
ME (Telemecanique).   Kom. 1 

4. Pomoćno rele  sa četiri  preklopna kontakta, sa namotajem za 230V AC, podnožjem i RC filterom. Tip: 
55.34 (Finder).     Kom. 2 

5. Jednopolni automatski osigurač. Tip: CLS 6 /I 16 A, 6kA (Moeller).  Kom. 1 
6. Jednopolni automatski osigurač. Tip: CLS 6 /I 10 A, 6kA (Moeller).  Kom. 2 
7. Jednopolni automatski osigurač. Tip: CLS 6 /I 6 A, 6kA (Moeller). Kom. 3 
8. Grebenasta sklopka dvopolna tropoložajna, nazivne struje 12A, (1-0-2). 

Tip: EQ48PN 2202C8 (Baco). Kom. 1 

9. Trafo sniženog napona 220 / 24V AC, (TR-30). Kom. 1 
10. Detektor asimetrije i prisustva faze. Tip: DAF - 1 (Feniks BB). Kom. 1 
11. Šuko 220V za unutrašnju montažu    Kom. 1 
12. Sijalica za osvetljenje u ormanu    Kom. 1 
13. Signalne lampice crvene i zelene boje i sitan potreban potrošni materijal Komplet 1 

 
ili odgovarajuća 
 

16. Aplikativni softverski modul izra đen prema tehnološkoj šemi kompaktne toplotne podsta nice odobrenoj od strane 
Naručioca, kreiran za korisni čki interfejs za nadzor i upravljanje 
 
17. Uspostavljanje komunikacije izmedju toplotne po dstanice i SCADA sistema centralnog nadzora i uprav ljanja tip: CENUS 
3000 PLUS proizvod: "Feniks BB"  u dispe čerskom centru Naru čioca podešavanje parametara automatike i puštanje u  rad. 

18. Tehni čke dokumentacija (izbor izmenjiva ča i druge opreme, kataloški listovi, uverenja, sert ifikati),  
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VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  ЗА – испоруку и пуштање у рад пакетних подстаница 

 
 
Укупна цена добара________________________________динара 
 
Укупни зависни трошкове набавке (трошкове транспорта, царине, шпедиције, осигурања и сл.) 
______________________________ динара 
 
Укупна цена услуге пуштања у рад ______________________________ динара 
 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а (набавна цена + зависни трошкове набавке + услуга пуштања 
у рад) ______________________________ динара 
 
Износ ПДВ-а ___________________________динара 
 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом _________________________________динара 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум:_______________                                                      Потпис овлашћеног лица 
 
Место:_______________                  (М.П.)                              _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

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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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

                                                                             
Цара Душана 7 
26000 Панчево 
Матични број: 08488754 
ПИБ: 101050607 
E-mail: grejanje@panet.rs 
www.grejanje-pancevo.co.rs 
Тел:(013) 315-400,319-241; 
Факс: 013 351-270 
Број: 6/  
Панчево,           .2015. година     
 

 
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ И ПУШТАЊУ У РАД  
КОМПАКТНИХ ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА 

 
 
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 Сандра Божић  (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: 92/2015  
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од_______________ 
 
 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог Уговора је набавке и пуштања у рад пакетних подстаница за потребе Купца, a 
у свему у складу са техничком спецификацијом  Купца, као и понудом Продавца бр. _______ од 
__________. године, које су саставни део овог Уговора. 
 

Члан 2. 

Укупна вредност набавке и пуштања у рад пакетних подстаница 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 добара су исказане у понуди Продавца, која је саставни део овог 
Уговора. 

Цена се не може мењати у току трајања Уговора.  
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Члан 3. 
 Достављена фактура представља основ за плаћање предмета набавке из члана 1. овог 
Уговора. 

Купац се обавезује да најкасније у року од 30 дана, од дана достављања фактуре 
изврши плаћање на рачун Продавца бр. _______________код «______________ » . 
 

Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да ће Продавац испоручити Купцу предмет набавке из члана 1. 
овог Уговора у року не дужем од 20 дана по извршеном требовању. Сваку испоруку мора 
пратити одговарајућа атестно-техничка документација. 
Уговорне стране су сагласне да ће Продавац пустити у рад Купцу предмет набавке из члана 1. 
овог Уговора у року не дужем од 3 дана по позиву Купца. 
Уговорне стране су сагласне да ће требована добра испоручити и пустити у рад  на адресама  
Купца.  

 
Члан 5. 

 Продавац даје гаранцију за испоручене пакетне подстанице ____ месеци од дана 
испоруке. 

Продавац гарантује за квалитет испоручене робе, коју морају пратити прописани 
стандарди, атести и сертификати произвођача. 

Продавац одговара за све скривене мане испоручене робе. 
 

Члан 6. 

Уговор се закључује до испуњења уговорних обавеза а најкасније до 15.10.2015. године. 

Члан 7. 

Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину Уговор са отказним 
роком од 30 дана. 

Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих уговором 
прихваћених обавеза до дана раскида Уговора. 

Члан 8. 

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

Члан 9. 

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 10. 

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

 

 

    

    ПРОДАВАЦ                                                                КУПАЦ  

                                                                       

   _________________                         __________________ 
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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 
92/2015 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 бр. 92/2015 испорука и пуштање у рад пакетних подстаница, 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 бр. 92/2015 испорука и пуштање у рад пакетних подстаница, 
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   
 
 
 
 
 

Укупна вредност исказана на листи референци представља збир вредности испоручених 
добара у последње три године (2012, 2013, 2014), а на основу оверених потврда за сваку годину 
појединачно. У листу референци треба унети вредности испоручених добара која су предмет 
набавке од најмање 6.000.000 динара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и  датум               М.П.           потпис овлашћеног лица 
___________________                                                       _____________________ 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  Укупне вредности исказане у Листи референци доказују се потписаним и овереним 
Потврдама које дајемо у прилогу (потврде копирати по потреби). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупна вредност у 
2012. години 
(са ПДВ-ом) 

Укупна вредност у 
2013. години 
(са ПДВ-ом) 

Укупна вредност у 
2014. години 
(са ПДВ-ом) 

   

Укупно (са ПДВ-ом):  
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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 (2012, 2013. и 2014.) купцу/наручиоцу продао/и/испоручио и 
пустио у рад добра која су предмет ове набавке у вредности од укупно ___________________ 
динара и то: 

 
2012. _______________ 
 
2013. _______________ 
 
2014. _______________ 

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

набавке добара – ЈН бр. 92/2015 испорука и пуштање у рад пакетних подстаница, 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 
 
___________________                              _________________________ 
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ОБРАЗАЦ XIII 
 
 
 
________________________ 
(пословно име понуђача) 
 
 
________________________ 
(седиште) 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА   
 
 
 
Којом се даје гаранција од ______ месеци на пакетне подстанице. Овом изјавом се обавезује 
Понуђач да ће сносити трошкове демонтаже, испоруке и поновне монтаже пакетних 
подстаница, уколико се установе недостаци и настане штета као последица неиспуњења 
услова квалитета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:     М.П.              Понуђач: 
  
__________________                                                              __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


