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Конкурсна документација НАБАВКА НОВИХ КОТЛОВА ЈН број 01-01-29/2020. 

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем 

тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број 01-01-29/2020-2 oд 30.06.2020. године и Решења о образовању комисије за 

јавну набавку број 01-01-29/2020-4 oд 30.06.2020. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 

НАБАВКА НОВИХ КОТЛОВА 

за потребе ЈКП ''Други октобар'', Вршац 

ЈН број 01-01-29/2020. 
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4-8 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и Упутство 

како се доказује испуњеност услова 
9-13 

IV Критеријум за доделу уговора 14 

V Обрасци  14-33 

VI Модел уговора 34-42 
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Конкурсна документација НАБАВКА НОВИХ КОТЛОВА ЈН број 01-01-29/2020. 

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА  

ЈКП „Други Октобар“ (у даљем тексту: Наручилац) 

Адреса: 26300 Вршац, Стевана Немање 26  

Интернет страница: www.oktobar.co.rs 

Врста Наручиоца: Јавно предузеће – Локална самоуправа 

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА/ЦИЉ ПОСТУПКА  

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку сходно члану 32. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке. 

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења Уговора са једним Добављачем. 

 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Добра. НАБАВКА НОВИХ КОТЛОВА. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 42161000 -Топловодни котлови; 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4. КОНТАКТ  

Особе за контакт: Раде Ђукић, за техничка питања, Слободан Јанковић за правна питања. 

Адреса: 26300 Вршац, Стевана Немање 26. 

Е-mail: javne.nabavke@oktobar.rs.  

Радно време Наручиоца је од 07.00 до 15.00 часова, од понедељка до петка.  

Комуникација у поступку одвија се писменим путем: поштом и електронском поштом, радним данима у 

току радног времена Наручиоца, као и објављивањем од стране Наручиоца (члан 20. ЗЈН). 

Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван радног времена 

Наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана. 

Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге стране захтева да на исти 

начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ 

да је извршено достављање. 

 

5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке http://portal.ujn.gov.rs и 

интернет странице Наручиоца www.oktobar.co.rs . 

 

6. ПОДАЦИ О МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Рок за достављање понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки, односно до 11.09.2020. године до 10.00 часова. 

Понуде се достављају поштом на адресу Наручиоца: 26300 Вршац, Стевана Немање 26 или предају 

непосредно. 

 

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА  

Јавно отварање понуда обавиће се дана 11.09.2020. године са почетком у 10.30 часова, у просторијама 

Наручиоца: 26300 Вршац, Стевана Немање 26 (Свечана сала). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.oktobar.co.rs/
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Конкурсна документација НАБАВКА НОВИХ КОТЛОВА ЈН број 01-01-29/2020. 

 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС/СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

ЛОКАЦИЈЕ: Територија града Вршца: 

1.Топлана Војнички трг, Војнички трг ББ. 

Основни критеријуми за одабир локација је опште стање постојећих котлова на наведеним локацијама. 

 

1.Техничке карактеристике:  

У Техничком опису (Техничка спецификација) наведене су само карактеристике од примарне важности за 

Наручиоца.  

Понуђена добра/материјал морају имати минимум карактеристика захтеване Техничком 

спецификацијом,Понуђач може понудити добро бољих карактеристика. 

 

Набавка топловодних котлова и гасних горионика са пратећом опремом подразумева набавку, испоруку и 

уградњу топловодних котлова, повезивање на постојећи цевовод. Повезивање горионика на гасну рампу и 

повезивање на електро орман, пуштање у рад и мерење продуката сагоревања. Комплетно повезивање 

аутоматике и остале опреме која се испоручује уз котлове и горионике, пуштање у функционални рад, 

потрошни материјaл и све зависни и уобичајени пратећи трошкове Добављача за следећу опрему: 

 
Редни 

број 
Опрема/Материјал(испорука и уградња)/радови 

Јединица 

мере 
Количина 

1. Pripremni radovi neophodni za iznošenje starog kotla, a obuhvata sledeće : 

- razdvajanje od postojeće elektro instalacije uz prethodno dovođenje u bez naponsko stanje napojnog kabla 

i elektro ormara kotla; 

- pražnjenje cevne instalacije u kotlarnici i iz samog kotla; 

- demontaža elektro ormara kotla i merno regulacione opreme; 

- demontaža starog gasnog gorionika s pripadajućom gasnom rampom; 

- demontaža kotlovske grube i fine armature; 

- raspajanje dimnjače kotla od kotla s demontažom dela dimnjače i izolacije; 

- rasipajanje cevnih toplovodnih vodova od kotla s sečenjem dela pomenutih cevovoda dovoljnim za kasnije 

povezivanje s novim kotlom; 

- iznošenje demontiranih delova i opreme van kotlarnice na mesto koje odredi investitor, ne više od 20.00  m 

od kotlarnice; 

 

комплет 

 

1 

2. Odvajanje starog kotla od temelja i iznošenje van kotlarnice, ne više od 20.00  m od kotlarnice, uz 

korišnjenje potrebnih pomoćnih priručnih transportnih sredstava i auto dizalice.  

комплет 
1 

3. Isporuka novog toplovodnog kotla istih ili boljih karakteristika : 

- Kapacitet: min 2800 kW 

- Gorivo: Zemni gas 

- Sigurnosna temp. STB: min.110 C 

- Stepen korisnosti kotla: min. 92% na 100% opterećenja.   

- Minimalna temperatura vode na ulazu u kotao pri loženju: na gas 55 C 

- Zapreminski protok vode kroz kotao: NIJE potreban min. Zapreminski protok 

- Konstrukcija: najmanje tropromajne konstrukcije, sa centralno postavljenom plamenom cevi 

- Konstrukcija: pristup dimnim cevima moguć bez demontaže gorionika ili gasne rampe ili uljnih vodova 

- Oplata kotla: od čeličnog pocinkovanog lima 

- Specifični sadržaj vode po jednici kapaciteta: min 2.0 lit/kW  

- Na konstrukciji kotla postoji revizioni otvor za pristup kotlovskim izmenjivačkim površinama sa 

ciljem vizuelne kontrole, inspekcijskog pregleda i  održavanja  

- Mogućnost povezivanja na daljinski system za nadzor i upravljanje putem internet mreže 

- Gabariti jedinice kotao: 

Ukupna dužina:    ≤ 4.500 mm 

Ukupna širina:      ≤ 2.200 mm 

Ukupna visina:     ≤ 2.500 mm 

Kotao čine sledeće funkcionalne celine: 

a) Kotao i oprema 

b) Sigurnosna oprema,održanje temperature povratnog voda,upravljački sistem  

 

комплет 1 
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Tehnički opis: 

Kotao i oprema – isporuka   

Isporuka kotla nominalnog toplotnog kapaciteta 2.800 kW, 6 bar toplovodni kotao za proizvodnju tople 

vode sa maksimalno dozvoljenom temperaturom polazne vode 110oC, za sagorevanje goriva: 

tečno/gasovito. 

Kotao poseduje CE i/ili odgovarajući tipski 3A sertifikat za ponudjeni tip kotla prema Smernicama za gasne 

uređaje. Kotao je proizveden i izveden u skladu sa EN 12953, uključujući ispitivanje i prijem od strane 

inspekcije proizvođača.  

To je ležeći toplovodni kotao sa plamenom i dimnim cevima, tropromajne konstrukcije, čelični, sa 

cilindričnim ložištem. Druga i treća “promaja” nalaze se simetrično i koncentrično oko ložišta.  

Kotao ima veliki vodeni prostor, što obezbeđuje dobru sopstvenu cirkulaciju i sigurno prenošenje toplote. 

Ugrađeni vodeni deflektori održavaju ravnomerni protok u povratnom toku vode. Nije potrebno obezbediti 

minimalni zapreminski protok vode pri radu gorionika. 

Zadnja skretna komora za jednostavan pristup dimnim cevima druge promaje je bogato dimenzionisana za 

inspekcijski pregled i testiranje sa otvorom za čišćenje. 

Inspekcijski otvor na zadnjoj strani plamene cevi i skretne komore omogućava: 

• Dobru pristupačnost u strujnoj komori i plamenoj cevi 

• Pojednostavljeno puštanje u rad, održavanje i testiranje 

• Sa integrisanim kontrolnikom plamena 

Dimna komora za sakupljanje izduvnih gasov je toplotno izolovana, sa integrisanim odvodom za odvod 

kondenzata i otvorima za čišćenje. Prirubnica za povezivanje dimnjačkog sistema. 

Otvor na kotlu dimenzionisan kao nosač gorionika, u cilju povećanja sigurnosti rada i optimizacije 

procesa sagorevanja, projektovan za upotrebu visokopritisnih gorionika. 

Otvaranje vrata kotla u cilju pristupa dimovodnim cevima je omoćućeno bez demontaže gorionika. 

Kotlovsko postolje za montažu na ravne i horizontalne temelje, sa priključkom za uzemljenje.  

Kotlovsko gazište na gornjoj površini kotla za nesmetan pristup opremi kotla. 

Kotao kao i proizvođač zadovoljavaju sledeće zahteve:  

- Kotao je proizveden prema Smernici EU/2016/426 ili je tipski usaglašen 3A sertifikatom za 

tip kotla prema odgovarajućem modulu 

- Izbor gorionika mora odgovarati zahtevima SRPS EN 12953-7 

- Dimenzionisanje sistema za odvod dimnih gasova kotla prema standardu SRPS EN 13384 

- Gubici na zračenje kotla se izračunavaju u skladu sa SRPS EN 12953-11. 

- Proizvođač kotla poseduje sertifikat ISO 9001 

- Proizvođač kotla, tj. fabrika gde se kotao proizvodi poseduje sertifikat ISO 14001 

** Uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom se potvrđuju navedene karakteristike Karakteristike 

kotla, kao i proizvođača: 

- Tehničke karakteristike, kao i dokaz ispunjenja propisa  se dokazuju originalnom tehničkom 

dokumentacijom proizvođača na srpskom/hrvatskom, nemačkom ili engleskom jeziku 

- Kopijom važećeg CE sertifikata i/ili kopijom tipskog 3A sertifikata za ponudjeni tip kotla prema 

odgovorajućem modulu, kao i kopijama ostalih validnih sertifikata 

- Kopijom važećeg ISO 9001 sertifikata 

- Kopijom važećeg ISO 14001 sertifikata.     

b) Sigurnosna oprema,održanje temperature povratnog voda,upravljački sistem  

- Ventil sigurnosti, za pritisak otvaranja p=6 bar 

- Zaporni ventil ručni na polaznom i povratnom vodu, sa vijcima i zaptivačima 

- Kuglasta slavina na vodu za pražnjenje R1 ½“ 

- Kontraprirubnice, komplet za ventile na polaznom / povratnom vodu 

- Graničnik maksimalnog pritiska - sigurnosni graničnik max. pritiska (SDB), presostat mernog 

opsega 0– 6 bar 

- Graničnik minimalnog pritiska - sigurnosni graničnik minimalnog pritiska (SDBF), presostat 

mernog opsega 0-6 bar 

- Nosač armature u kompletu sa manometrom za ugradnju graničnika max. pritiska i dodatnim 

priključkom za ugradnju sigurnosnog graničnika min. pritiska 

- Prolazni ventil za ugradnju između nosača armature i graničnika pritiska G1/2 PN 250 

- Međukomad za ugradnju u polazni vod DN150 PN16, L=470mm, sa graničnikom nivoa 

- Termometar – pokazni, mernog opega od 0-200ᴼC, sa priključnom čaurom G1/2 x 100 mm dužine 

- Sigurnosni graničnik temperature STB  

- Graničnik nivoa vode  

- Senzor temperature dimnih gasova 

- Senzor temperature povratne vode 

Isporuka modula za zaštitu kotla od niske povratne temperature istih ili boljih karakteristika: 

- Kotlovska cirkulaciona pumpa sa punim protokom kroz kotao, za t=20C 

- Nepovratni ventil 

- Set kontraprirubnica i zaptivnih setova 
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Isporuka kotlovske regulacije istih ili boljih karakteristika:  

- Digitalna regulacija rada kotla sa ekranom u boji osetljivim na dodir. 

- Mogućnost upravljanja kotlovskom pumpom za zaštitu od hladnog kraja sa promenljivim brojem 

obrtaja 

- Mogućnost povezivanja na centralni sistem za nadzor i upravljanje objekta 

- Mogućnost direktnog povezivanja na daljinski sistem za nadzor i upravljanje putem internet 

mreze. 

- Mogućnost vodjenja jednog direktnog kruga grejanja i mešnog ventila za zaštitu od „hladnog 

kraja“. 

- Integrisan sistem dijagnoze. 

- Mogućnost bežičnog pruključivanja  lap-top servisnog računara. 

- Mogućnost vodjenja rada dvostepenog ili modulacionog gorionika 

- Model Viessmann Vitomax LW ''ili odgovarajući’’ ili boljih tehničkih karakteristika. 

4. Isporuka gorionika na gas  

namenjenog za rad na ponudjenom kotlu neto snage 2800 kW. Gorionik treba da bude usaglašen pa 

ponudjenim kotlom i omogući razvijanje pune bruto snage sagorevanja i da savlada otpor ložišta ponudjenog 

kotla. Gorionik treba da bude opremljen elektronskim programatorom za vodjenje procesa sagorevanja i 

odvojenim sevomotorima za gas i vazduh. Automatika gorionika treba da ima mogućnost naknadnog 

priključenja frekventne regulacije broja obrtaja motora. Gorionik po konstrukciji i sastavu treba da odgovara 

propisu EN676 i evropskim propisima i direktivama: GAD 2009 / 142 / EC, MD 2006 / 42 / EC, LVD 2006 / 

95 / EC, EMC 2004 / 108 / EC i da poseduje CE znak.  

Gorionik mora da ima kliznodvostepenu / modulisnu regulaciju snage.  

Gorionik treba da bude izveden u zaštiti IP54 i da bude najmanje emisione klase 2.  

Gorionik treba da bude izraðen u kompaktnoj izvedbi i da se sastoji se od sledećih važnijih delova: Kućišta 

gorionika za otvaranje levo i desno, zakretne prirubnice sa krajnjim prekidačem, poklopca sa otvorom za 

gledanje, motora gorionika, kućišta za regulaciju vazduha, ventilatorskog kola, presostata za vazduh, 

elektronskog programatora za objedinjenu elektronsku regulaciju sa odvojenim servomotorima, plamene 

glave, senzora plamena, transformatora za palenje, kablova za palenje, elektroda za palenje, priključnih 

stezaljki, dihtunga za prirubnicu, pričvrsnih vijaka. Armature za gas sastavljene od: dva elektromagnetna 

ventila za gas,1 presostata minimalnog pritiska gasa, kolena i spojnih elemenata za montažu. 

Posluživačka jedinica gorionika treba da omogući prikaz trenutne faze rada gorionika i u slučaju greške da 

prikaže kod greške, tj. Razlog ispada. 

Uz gorionik se isporučuje gasna rampa gorionika koja se sastoji od: kuglaste slavine, filtera za gas, sa 

ugradjenim manometrom 0-400 mbar sa slavinom i armaturom za priključenje, regulatora pritiska za ulazni 

pritisak do 300 mbar, manometra sa slavinom 0-160 mbar za montažu na magnetne ventile, aksijalnog 

kompenzatora, kolena sa spojnim elementima. Gasna rampa i automatika gorionika moraju da imaju 

kontrolu nepropusnosti magnetnih ventila. Dimenzija gasne rampe R2“ ili odgovarajuća koja mora da 

zadovolji punu snagu gorionika pri ulaznom pritisku od 200 mbar 

Na gorioniku se isporučuju ugradjene utičnice ST18/7 + ST18/4 za direktno povezivanje sa automatikom 

kotla. Vodjenje snage gorionika i nalog za pokretanje rada se vrši sa automatike kotla. 

Motor gorionika mora da bude frekventno regulisan. Isporučiti varijantu sa integrisanim frekventnim 

regulatorom na motoru gorionika. 

Gorionik treba da ima integrisan prigušivač buke, tako da na punoj snazi emisija buke u prostoriji  bude 

maksimalno 85 db na 1 m od opreme. 

Model Weishaupt WM – G30/2-A verzija ZM ''ili odgovarajući’’ istih ili boljih tehničkih karakteristika. 

 

***Uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom se potvrđuju navedene karakteristike: 

* prospektna dokumentacija sa opisom opreme i dijagramima snage 

*      dokaz o usaglašenosti sa propisom EN676 i evropskim propisima i direktivama: : GAD 2009 / 142 / EC, 

MD 2006 / 42 / EC, LVD 2006 / 95 / EC, EMC 2004 / 108 / EC 

комплет 1 

5. Montaža novonabavljenog kotla koja obuhvata : 

- Prilagođenje dimenzija postojećeg temelja novim dimenzijama nosećih sanki kotla ugradnjom dodatnih 

HO čeličnih profila, 

- Unošenje kotla sa lokacije istovara u kotlarnicu i pozicioniranje na postojeći temelj uz upotrebu potrebnih 

priručnih trasnportnih sredstava i auto dizalice, 

- Povezivanje s postojećom dimnjačom, 

- Povezivanje s postojećom cevnom instalacijom, 

- Izrada termoizolacije na novoizvedenim cevnim i dimnjačkom deonicom, montaža grube i fine armature, 

montaža merno regulacione opreme i automatike kotla,Utrošak sitnog montažnog materijala. 

комплет 1 
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6. Montaža gorionika na novo ugrađeni kotao.  

Montaža gasne rampe sa potrebnim prilagođavanjem na nove priključne dimenzije i moguće pozicioniranje 

elemenata gasne rampe. 

Isporuka i montaža s zavarivanjem novih prirubnica i prirubničkih spojeva, premošćenja, cevnih štucni i 

fitinga i ostalog sitnog montažnog i potrošnog materijala : elektrode, teflonski zaptivači, temeljna i pokrivna 

boja. radiografska kontrola novo izvedenih zavarenih spojeva kao i merenja otpora izvedenih premošćenja. 

Elektro povezivanje s automatikom kotla uz utrošak sitnog montažnog materijala. 

комплет 
 

1 

7. Puštanje u pogon gorionika i kotla, obuka osoblja,podešavanje rada kotla i gorionika u skladu sa 

tehničkom dokumentacijom proizvođača, prilagođavanje tehnološkim parametrima energenta. Izdavanje 

Zapisnika o postignutim rezultatima; dostavljanje Uputstva za rad kotla, obuka rukovaoca kotlom. 

Povezivanje automatike tj upravljačke jedinice sa gorionikom i kotlom, povezivanje jedinice i upravljanje 

putem interneta. 

комплет 1 

8. Isporuka i ugradnja trokrakog mešnog ventila sa elektromotornim pogonom Kvs=130 m³/h, odgovarajućeg za 

priključenje na kotlovsku automatiku. Kompletno sa koncentričnim redukcijama, kontraprirubnicama i 

prirubničkim setovima. 

комплет 1 

9. Montaža cirkulacione pumpe za zaštitu hladnog kraja (isporuke je obaveza Investitora) комплет 1 

10. Isporuka i ugradnja kuglastog ventila DN150 NP16 punog protoka na instalaciju u kotlarnici.  Kompletno sa 

kontraprirubnicama i prirubničkim setovima. 
комплет 1 

11. Isporuka i ugradnja kuglastog ventila DN100 NP16 punog protoka na instalaciju u kotlarnici.  Kompletno sa 

kontraprirubnicama i prirubničkim setovima. 
комплет 2 

12. Isporuka i ugradnja kosog hvatača nečistoće DN150 NP16.  Kompletno sa kontraprirubnicama i prirubničkim 

setovima. 
комплет 1 

13. Isporuka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi 108 x 4 mm na izradi hidrauličkog povezivanja novougrađenog 

kotla sa hidrauličkom skretnicom i cevovodom u kotlarnici. Kompletno sa svim potrebnim fitingom, nosačima 

i materijalom za varenje. 

m 24 

14. Pripremno završni rad, transport opreme i materijala, izrada ATD dokumentacije. комплет 1 

 

 

 

Доказ испуњености Техничке спецификације Понуђач је дужан да достави за : 

 

1. За  Котлове 

** Karakteristike kotla, kao i proizvođača 

Uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom se potvrđuju navedene karakteristike Tehničke karakteristike, kao i 

dokaz ispunjenja propisa  se dokazuju originalnom tehničkom dokumentacijom proizvođača na 

srpskom/hrvatskom, nemačkom ili engleskom jeziku 

- Kopijom važećeg CE sertifikata i/ili kopijom tipskog 3A sertifikata za ponudjeni tip kotla prema odgovorajućem 

modulu, kao i kopijama ostalih validnih sertifikata 
- Kopijom važećeg ISO 9001 sertifikata ''ili odgovarajući’’. 

- Kopijom važećeg ISO 14001 sertifikata ''ili odgovarajući’’.  
Уз понуду је обавезно достављање Каталога произвођача (извод каталога), проспект (или другог одговарајућег 

документа–понуђених добара са означеним техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама 

траженим Техничком спецификацијом.Документација/Каталог/извод каталога,проспект, којом се доказује 

Техничка спецификација,понуђач може доставити на српском/хрватском, немачком или енглеском језику 
(чл. 18 ст. 1 и ст. 2 ЗЈН).или навести  интернет страницу на којој се исти може видети. 
 

2. За Горионике 

***Isporuka gorionika na gas  

Uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom se potvrđuju navedene karakteristike: 

* prospektna dokumentacija sa opisom opreme i dijagramima snage 

* dokaz o usaglašenosti sa propisom EN676 i evropskim propisima i direktivama: 2009/142/EC, 2006/42/EC, 

2006/95/EC, 2004/108/EC. 

Уз понуду је обавезно достављање Каталога произвођача (извод каталога), проспект (или другог одговарајућег 

документа–понуђених добара са означеним техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама 

траженим Техничком спецификацијом.Документација/Каталог/извод каталога,проспект, којом се доказује 

Техничка спецификација,понуђач може доставити на српском/хрватском, немачком или енглеском језику 

(чл. 18 ст. 1 и ст. 2 ЗЈН).или навести  интернет страницу на којој се исти може видети. 
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2.Захтеви у погледу гарантног рока за котлове/материјал/горионик: од тренутка пуштања у 

рад/примопредаје минимално 5 (пет) година. Добављач се обавезује да све евентуалне недостатке уочене 

у гарантном периоду, отлони о свом трошку најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог 

позива Наручиоца (рекламација).Регулисано Уговором. 

 

3.Рок испоруке добара са уградњом /место испоруке котлова/рок за пуштање у рад:  

Рок испоруке котлова са уградњом: максимално/најкасније до 01.10.2020. од дана закључења Уговора. 

Место испоруке добара: Испорука се врши у термину по договору Наручиоца и Добављача.Локације 

града Вршца: 

1.Топлана Војнички трг, Војнички трг ББ. 

Рок за пуштање у рад: максимално/најкасније до 01.11.2020. дана од дана испоруке. 

 

Приликом испоруке добара доставити Атестно техничку документацију,Сертификате о квалитету 

уграђеног материјала и опреме која је предмет набавке,Гаратне листове за опрему/делове који се уграђују 

и Упутство на српском језику за употребу/руковање и одржавање добара/опреме. 

 

Доказ о квалитетном пријему испоручених добара на локације jе Записник о примопредаји  потписан од 

стране присутних представника Наручиоца и Добављача, који нарочито садржи спецификацију/уграђене 

опреме/материјала, констатацију о  пуштању у пробни рад , извршеној функционалној проби и датим 

усменим упутствима за руковање и одржавање од стране сервисера, руковаоцу,као и пријем неопходне 

документације (број уговора,отпремница, улазни рачун и слично). 

 

4.Квалитет: 

У складу са захтевима из Техничке спецификације (Поглавље II), у свему у складу позитивноправним 

прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, актима и упутствима Наручиоца 

уважавајући правила струке, професионално и савесно. 

Рекламације на квалитет: регулисано уговором. 

 

5.Начин спровођења контроле:  

Контролу извршења уговора и контролу квалитета врши Наручилац.  

 

6.Сервисна подршка : 24 ( двадесетчетири)сата сваког дана у години (7х24х365), телефоном, која 

подразумева давање стручних савета, предлога и сл. 

Изабрани понуђач је обавезан да у току трајања гарантног рока обезбеди сервисну подршку – подршка за 

сервисирање 24 (двадесетчетири) сата дневно, ради отклањања кварова и других недостатака током 

периода експлатације котлова у периоду важења гаранције, као и уграђених делова/опреме. Сервисна 

подршка у гарантном периоду подразумева отклањање недостатака (неправилности у раду) у року од 

максимум 3 (три) дана од пријема обавештења/позива Наручиоца. 

 

7.Цена: понуђена цена је фиксна. 

Трошкови демонтаже, монтаже, пуштањем у пробни и функционални рад и сви пратећи/нужни зависни 

трошкове,прибављање Извештаја, Атеста као и све остале потребне документације у току реализације 

предметне набавке, као и евентуални други трошкови укључени су у цену. 

Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског 

дужника за порез на додату вредност (''Служб.гласник РС'',број 86/15),ближе уређује шта се у смислу 

члана 10.став.2 тачка 3 Закона о порезу на додату вредност(''Служб.гласник РС'',бр.84/04,86/04 – 

исправка,61/05,61/07,93/12,108/13,68/14-др.закон,124/14 и 83/15- у даљем тексту:Закон)сматра добрима и 

услугама из области грађевинарства. 

 

8. Количина и опис услуге: 

У складу са захтевима из Техничке спецификације (Поглавље II).  

 

9. Обилазак локације: Ради правилног припремања понуде, заинтересована лица могу извршити увид у 

место локације .Увид у место локације може се извршити сваког радног дана (понедељак – петак), у радно 

време Наручиоца (7.00-15.00) уз претходно најављивање. Особа за контакт: Раде Ђукић 

javne.nabavke@oktobar.rs.  

Понуђач је у обавези да сходно члану 71. став. 2. ЗЈН, поштује техничке стандарде приступачности за 

особе са инвалидитетом. 

Значење појмова који су коришћени у изради ове Конкурсне документације дефинисано је чланом 3. ЗЈН. 

mailto:javne.nabavke@oktobar.rs
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 

учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели: 

 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. 

став 1. тачка 1. ЗЈН) 

ИЗЈАВА 

(Образац 4. у поглављу V ове 

Конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 

1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом. 

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 примања или давања мита, 

кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН) 

3. 

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе, ако има седиште на њеној 

територији (члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН) 

4. 

Да је понуђач при састављању своје понуде поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН) 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом. Испуњеност додатних услова 

понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели: 

 

Редни 

број 
ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

1 

Да Понуђач у претходне 3 (три) обрачунске 

године (2017,2018,2019) има остварене 

укупне пословне приходе од најмање 

16.000.000,00  динара без ПДВ-а годишње. 

 

Да у том периоду није забележио негативан  

годишњи пословни резултат. 

 

Да Понуђач у периоду од 6 (шест) месеци пре 

дана објављивања позива за подношење 

понуда предметне јавне набавке није био у 

блокади. 

 

Образац Бон ЈН зa 2017,2018, и 2019, који издаје АПР 

или 

Биланс стања и успеха за 2017,2018, и 2019. 

 

 

 

Потврда пословне банке да привредни субјект није 

био у блокади у наведеном периоду (просто 

књиговодство и паушалци); 

 

 

 

 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

1 

Да понуђач у моменту подношења понуде 

располаже (у својини, по основу уговора о 

За теретна возила:Копија очитане важеће саобраћајне 

дозволе за 2(два) теретна возила 

 и  
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закупу, лизингу, пословно - техничкој сарадњи 

и сл.) са минимум: 

-2(два) теретна возила носивости  

(од тога 1 (једно) теретно возило мин. 2,5 t и 1 

(једно) теретно возило мин. 10 t) 

-1 (једним)струјним агрегатом; 

-1(једним) апарат за РЕЛ заваривање; 

-1(једним) испитним манометром минимум 

класе 0.6; 

-1(једним) регистратором притиска и 

температуре за испитивање; 

-атестирану монтажну скелу; 

-сигурносне појасеве за цело тело; 

-1(једна ) дизалица носивости мин.10 t 

копија одштампане слике регистрационе налепнице 

возила из које се види регистрациони број возила и 

датум истека важења регистрације.  

Напомена:Уколико понуђач није власник возила, 

потребно је да достави и копију доказа о правном 

основу коришћења возила (уговор о закупу, уговор о 

лизингу, уговор о пословно-техничкој садарњи…). 

За апарате и дизалицу:пописна листа или аналитичке 

картице основних средстава, на којима ће маркером 

бити означена тражена техничка опрема;  

Напомена: Уколико понуђач није власник средстава, 

потребно је да достави  копију доказа о правном 

основу коришћења (уговор о закупу, лизингу, уговор о 

пословно-техничкој садарњи…) 
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Списак овлашћених сервиса за котлове које 

поседује или користи понуђач, оверен од 

стране произвођача, овлашћених за 

сервисирање и одржавање понуђених котлова 

на територији Републике Србије. 

Списак мора да садржи: назив сервиса, 

седиште, контакт телефоне. 

 

Списак овлашћених сервиса за горионике 

које поседује или користи понуђач, оверен од 

стране произвођача, овлашћених за 

сервисирање и одржавање понуђених 

горионика на територији Републике Србије. 

Списак мора да садржи: назив сервиса, 

седиште, контакт телефоне. 

 

Списак овлашћених сервиса за котлове које 

поседује или користи понуђач, оверен од стране 

произвођача, овлашћених за сервисирање и оржавање 

понуђених котлова на територији Републике Србије. 

Списак мора да садржи: назив сервиса, седиште, 

контакт телефоне. 

 

Списак овлашћених сервиса за горионике које 

поседује или користи понуђач, оверен од стране 

произвођача, овлашћених за сервисирање и оржавање 

понуђених горионика на територији Републике 

Србије. 

Списак мора да садржи: назив сервиса, седиште, 

контакт телефоне. 

 

 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

1 

Да понуђач у моменту подношења понуде има 

најмање  5(пет)  запослених или ангажованих 

лица, од којих најмање: 

2 (два) лица са важећом лиценцом 

дипл.машинског инжењера 430- одговорног 

извођача радова 

термотехнике,термоенергетике,процесне и 

гасне технике; 

 1(једно) лице дипл. електротехнички 

инжењер VII степен; 

 и најмање  

2(два) лица заваривача са сертификатом 

заваривача : 311- гасно(аутогено) или 111 Рел 

(ручно електролучно) 

М Обрасци за запослена лица 

 

или 

 

Уговор о раду за ангажовање лица сходно одредбама 

Закона о раду (''Сл.гласник РС''24/5,61/5,54/9,32/13 И 

75/14). 

Докази из којих се, за свако од наведених лица, јасно 

и недвосмислено види да су радно ангажована код 

понуђача у тренутку подношења понуде; 

 

Копија дипломе/уверења о стеченом образовању за 

дипл. машинске инжењере и дипл.електротехничког 

инжењера. 

 

Копија Лиценци(за дипл.машинског 

инжењера/ком. 2), са потврдом ИКС да су исте 

важеће. 

 

Копије сертификата за завариваче. 

 ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

1 

Да понуђач поседује важеће сертификате: 

 ISO 9001 – систем менаџмента квалитетом; 

 ISO 14001 – систем еколошког менаџмента ; 

OHSAS 18001–систем менаџмента заштите и 

безбедности запослених или 

ISO45001- Систем менаџмента безбедношћу 

и здравља на раду; 

Копије важећих сертификата (или одговарајућих) 

 ISO 9001 – систем менаџмента квалитетом; 

ISO 14001 – систем еколошког менаџмента ; OHSAS 

OHSAS 18001–систем менаџмента заштите и 

безбедности запослених или 

ISO45001- Систем менаџмента безбедношћу и 

здравља на раду; 
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ISO 50001- Системи менаџмента енергијом. ISO 50001- Системи менаџмента енергијом. 

2 

Да је Понуђач у претходне 2 (две) године 

(2018, 2019), успешно испоручио, уградио и 

пустио у рад најмање 3(три) топловодна или 

вреловодна котла са гориоником, минималног 

капацитета  2.800 kW по јединици, од тога 

мин. два система на гас. 

 

Потврда/Референца (Образац 6) 

КОПИЈА 

УГОВОРА/ФАКТУРЕ/НАРУЏБЕНИЦЕ/Записник о 

примопредаји; 

 

За сваку наведену референцу Понуђач доставља: 

       а) потврду Наручиоца оверену од стране 

надлежног лица 

б) копију уговора са припадајућим евентуалним 

анексима и, 

в) окончану ситуацију са припадајућим 

рекапитуалацијама радова потписану и оверену 

од стране извођача и наручиоца, где се 

недвосмислено види шта је предмет референтне 

набавке, или, фактуру/рачун о испорученој 

опреми и изведеним радовима, где се 

недвосмислено види шта је предмет референтне 

набавке. 

 

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4 у поглављу V 

ове Конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, 

дефинисане овом Конкурсном документом. 

 

Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке наведеног у 

табеларном приказу додатних услова понуђач доказује достављањем тражене документације. 

 

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

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за 

подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 5 у поглављу V ове Конкурсне документације), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. 

 

Подизвођач мора да испуњава и ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за део набавке који ће понуђач извршити преко тог 

подизвођача.  

 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача (члан 80. став 8. ЗЈН). 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4 у поглављу V ове Конкурсне 

документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

Понуђачи из групе понуђача ДОДАТНЕ УСЛОВЕ испуњавају заједно.  

 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу (члан 81. 

став 7. ЗЈН). 

 

Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда на основу извештаја 

Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да тражи да достави копије захтеваних доказа, а 

може да тражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Уколико понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 
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доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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 и да је документује на прописани начин (члан 77. став 7. ЗЈН). 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води АПР не достављају доказе о испуњености 

услова из члана 75. став 1. тачке1) до 3) ЗЈН (чл. 78. ЗЈН). 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама АПР-а НБС. 

 

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 (члан 79. став 7. 

ЗЈН). 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може поступити у складу са чланом 79. став 8., 9. 

и 10. ЗЈН). 

 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном 

документациојом, ако је понуђач у понуди навео интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 

доступни. 

 

ДОКАЗИ КОЈЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАТИ (Докази наведени под редним бројем 2 и 3 не могу 

бити старији од два месеца пре отварања понуда): 

Р.бр. Назив документа 

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

1. 

Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

Доказ:  

Правна лица: 

Извод из Регистра АПР-а, односно извод из Регистра надлежног Привредног суда. 

Предузетници: 

Извод из Регистра АПР-а, односно извод из одговарајућег Регистра. 

2. 

Услов: 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 примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Доказ: 

Правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног суда, Вишег суда) на чијем 

подручју се налази седиште правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. 

Напомена: уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела 

која су у надлежности Редовног кривичног Одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 

суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица. 

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 месту 

пребивалишта закконског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод из Казнене евиденције 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 (захтев 

се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта 
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3. 

Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода  

 

Услов наведен под тачком 4 у Табаларном приказу Обавезних услова: да је понуђач поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, понуђач 

доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4 у поглављу V ове Конкурсне документације) и Наручилац неће 

тражити достављање другог доказа. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

1. Критеријум за избор најповољније понуде:  

Критеријум: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити избор 

најповољније понуде и закључити уговор у ситуацији када постоје две или више понуда истом 

понуђеном ценом.  

 

Уколико две или више понуда, имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио КРАЋИ РОК ИСПОРУКЕ СА УГРАДЊОМ  ДОБАРА 

(максимално/најкасније до 01.10.2020.) 

 

Уколико и након примене резервног критеријума две или више понуда имају исту најнижу понуђену 

цену/најкраћи рок испоруке, Наручилац ће одлуку о закључењу уговора доделити жребањем. О начину, 

времену и месту одржавања жребања, Наручилац ће писмено обавестити понуђаче. Жребање је јавно и о 

истом ће бити сачињен записник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V ОБРАСЦИ 

 

 

Конкурсном документацијом предвиђени су следећи обрасци: 

 

1) Образац понуде са структуром цене (Образац 1); 

2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);  

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН, (Образац 4); 

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 5); 

6) Потврда/Референца (Образац 6); 

7) Потврда о обиласку локације (Образац 7); 

8)  Образац Меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (Образац 8); 

9) Образац Mеничног овлашћења/писма за добро извршења посла (Образац 9); 

10) Образац Mеничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року (Образац 10); 

11) Модел уговора.  
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(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 

Као понуђач/члан групе понуђача _______________________________________________/назив понуђача 

или члана групе понуђача/ у јавној набавци добара : НАБАВКА НОВИХ КОТЛОВА, ЈН брoj 01-01-

29/2020. изјављујем да сам упознат са свим условима и захтевима из Конкурсне документације, објављене 

на Порталу јавних набавки дана 12.08.2020. године, укључујући и све евентуалне измене и подносим ову 

понуду број_______________ од ___________________године/унети број/ у складу са тим условима и 

захтевима: 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Факс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Директор/Власник  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2)ПОНУДУ ПОДНОСИМ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

 

 

 

Напомена: унети број и датум понуде, заокружити начин подношења понуде, уписати податке о 

понуђачу, уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 

свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 
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, образац је потребно копирати у 

довољном броју примерака, попунити и доставтии за сваког подизвођача. 
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4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса: 
 

 Матични број: 
 

 Порески идентификациони број (ПИБ): 
 

 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, образац је 

потребно копирати у довољном броју примерака и доставити за сваког понуђача учесника у заједничкој 

понуди. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 

Назив понуђача  

Седиште понуђача  

Матични број понуђача  

Пиб понуђача  

Број и датум понуде  

 

Редни 

број 
Опис/Опрема/Материјал(испорука и уградња)/радови 

Јединица 

мере 
Количина 

Произвођач 

Тип/модел 

Јединична  

цена без 

ПДВ-а у 

дин 

Укупно цена 

без ПДВ-а 

ПДВ у 

% 

 1 2 3 4 5(2x4) 6 

1. Pripremni radovi neophodni za iznošenje starog kotla, a obuhvata sledeće : 

- razdvajanje od postojeće elektro instalacije uz prethodno dovođenje u bez naponsko stanje napojnog kabla 

i elektro ormara kotla; 

- pražnjenje cevne instalacije u kotlarnici i iz samog kotla; 

- demontaža elektro ormara kotla i merno regulacione opreme; 

- demontaža starog gasnog gorionika s pripadajućom gasnom rampom; 

- demontaža kotlovske grube i fine armature; 

- raspajanje dimnjače kotla od kotla s demontažom dela dimnjače i izolacije; 

- rasipajanje cevnih toplovodnih vodova od kotla s sečenjem dela pomenutih cevovoda dovoljnim za kasnije 

povezivanje s novim kotlom; 

- iznošenje demontiranih delova i opreme van kotlarnice na mesto koje odredi investitor, ne više od 20.00  m 

od kotlarnice; 

комплет 1 

    

2. Odvajanje starog kotla od temelja i iznošenje van kotlarnice, ne više od 20.00  m od kotlarnice, uz 

korišnjenje potrebnih pomoćnih priručnih transportnih sredstava i auto dizalice. 
комплет 1 

    

3. Isporuka novog toplovodnog kotla istih ili boljih karakteristika : 

- Kapacitet: min 2800 kW 

- Gorivo: Zemni gas 

- Sigurnosna temp. STB: min.110 C 

- Stepen korisnosti kotla: min. 92% na 100% opterećenja.   

- Minimalna temperatura vode na ulazu u kotao pri loženju: na gas 55 C 

- Zapreminski protok vode kroz kotao: NIJE potreban min. Zapreminski protok 

- Konstrukcija: najmanje tropromajne konstrukcije, sa centralno postavljenom plamenom cevi 

- Konstrukcija: pristup dimnim cevima moguć bez demontaže gorionika ili gasne rampe ili uljnih vodova 

- Oplata kotla: od čeličnog pocinkovanog lima 

комплет 1 
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- Specifični sadržaj vode po jednici kapaciteta: min 2.0 lit/kW  

- Na konstrukciji kotla postoji revizioni otvor za pristup kotlovskim izmenjivačkim površinama sa 

ciljem vizuelne kontrole, inspekcijskog pregleda i  održavanja  

- Mogućnost povezivanja na daljinski system za nadzor i upravljanje putem internet mreže 

- Gabariti jedinice kotao: 

Ukupna dužina:    ≤ 4.500 mm 

Ukupna širina:      ≤ 2.200 mm 

Ukupna visina:     ≤ 2.500 mm 

Kotao čine sledeće funkcionalne celine: 

a) Kotao i oprema 

b) Sigurnosna oprema,održanje temperature povratnog voda,upravljački sistem  

Tehnički opis: 

Kotao i oprema – isporuka   

Isporuka kotla nominalnog toplotnog kapaciteta 2.800 kW, 6 bar toplovodni kotao za proizvodnju tople 

vode sa maksimalno dozvoljenom temperaturom polazne vode 110oC, za sagorevanje goriva: 

tečno/gasovito. 

Kotao poseduje CE i/ili odgovarajući tipski 3A sertifikat za ponudjeni tip kotla prema Smernicama za gasne 

uređaje. Kotao je proizveden i izveden u skladu sa EN 12953, uključujući ispitivanje i prijem od strane 

inspekcije proizvođača.  

To je ležeći toplovodni kotao sa plamenom i dimnim cevima, tropromajne konstrukcije, čelični, sa 

cilindričnim ložištem. Druga i treća “promaja” nalaze se simetrično i koncentrično oko ložišta.  

Kotao ima veliki vodeni prostor, što obezbeđuje dobru sopstvenu cirkulaciju i sigurno prenošenje toplote. 

Ugrađeni vodeni deflektori održavaju ravnomerni protok u povratnom toku vode. Nije potrebno obezbediti 

minimalni zapreminski protok vode pri radu gorionika. 

Zadnja skretna komora za jednostavan pristup dimnim cevima druge promaje je bogato dimenzionisana za 

inspekcijski pregled i testiranje sa otvorom za čišćenje. 

Inspekcijski otvor na zadnjoj strani plamene cevi i skretne komore omogućava: 

• Dobru pristupačnost u strujnoj komori i plamenoj cevi 

• Pojednostavljeno puštanje u rad, održavanje i testiranje 

• Sa integrisanim kontrolnikom plamena 

Dimna komora za sakupljanje izduvnih gasov je toplotno izolovana, sa integrisanim odvodom za odvod 

kondenzata i otvorima za čišćenje. Prirubnica za povezivanje dimnjačkog sistema. 

Otvor na kotlu dimenzionisan kao nosač gorionika, u cilju povećanja sigurnosti rada i optimizacije 

procesa sagorevanja, projektovan za upotrebu visokopritisnih gorionika. 

Otvaranje vrata kotla u cilju pristupa dimovodnim cevima je omoćućeno bez demontaže gorionika. 

Kotlovsko postolje za montažu na ravne i horizontalne temelje, sa priključkom za uzemljenje.  

Kotlovsko gazište na gornjoj površini kotla za nesmetan pristup opremi kotla. 

Kotao kao i proizvođač zadovoljavaju sledeće zahteve:  

- Kotao je proizveden prema Smernici EU/2016/426 ili je tipski usaglašen 3A sertifikatom za 

tip kotla prema odgovarajućem modulu 

- Izbor gorionika mora odgovarati zahtevima SRPS EN 12953-7 

- Dimenzionisanje sistema za odvod dimnih gasova kotla prema standardu SRPS EN 13384 
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- Gubici na zračenje kotla se izračunavaju u skladu sa SRPS EN 12953-11. 

- Proizvođač kotla poseduje sertifikat ISO 9001 

- Proizvođač kotla, tj. fabrika gde se kotao proizvodi poseduje sertifikat ISO 14001 

** Uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom se potvrđuju navedene karakteristike Karakteristike 

kotla, kao i proizvođača: 

- Tehničke karakteristike, kao i dokaz ispunjenja propisa  se dokazuju originalnom tehničkom 

dokumentacijom proizvođača na srpskom/hrvatskom, nemačkom ili engleskom jeziku 

- Kopijom važećeg CE sertifikata i/ili kopijom tipskog 3A sertifikata za ponudjeni tip kotla prema 

odgovorajućem modulu, kao i kopijama ostalih validnih sertifikata 

- Kopijom važećeg ISO 9001 sertifikata 

- Kopijom važećeg ISO 14001 sertifikata.     

b) Sigurnosna oprema,održanje temperature povratnog voda,upravljački sistem  

- Ventil sigurnosti, za pritisak otvaranja p=6 bar 

- Zaporni ventil ručni na polaznom i povratnom vodu, sa vijcima i zaptivačima 

- Kuglasta slavina na vodu za pražnjenje R1 ½“ 

- Kontraprirubnice, komplet za ventile na polaznom / povratnom vodu 

- Graničnik maksimalnog pritiska - sigurnosni graničnik max. pritiska (SDB), presostat mernog 

opsega 0– 6 bar 

- Graničnik minimalnog pritiska - sigurnosni graničnik minimalnog pritiska (SDBF), presostat 

mernog opsega 0-6 bar 

- Nosač armature u kompletu sa manometrom za ugradnju graničnika max. pritiska i dodatnim 

priključkom za ugradnju sigurnosnog graničnika min. pritiska 

- Prolazni ventil za ugradnju između nosača armature i graničnika pritiska G1/2 PN 250 

- Međukomad za ugradnju u polazni vod DN150 PN16, L=470mm, sa graničnikom nivoa 

- Termometar – pokazni, mernog opega od 0-200ᴼC, sa priključnom čaurom G1/2 x 100 mm dužine 

- Sigurnosni graničnik temperature STB  

- Graničnik nivoa vode  

- Senzor temperature dimnih gasova 

- Senzor temperature povratne vode 

Isporuka modula za zaštitu kotla od niske povratne temperature istih ili boljih karakteristika: 

- Kotlovska cirkulaciona pumpa sa punim protokom kroz kotao, za t=20C 

- Nepovratni ventil 

- Set kontraprirubnica i zaptivnih setova 

Isporuka kotlovske regulacije istih ili boljih karakteristika:  

- Digitalna regulacija rada kotla sa ekranom u boji osetljivim na dodir. 

- Mogućnost upravljanja kotlovskom pumpom za zaštitu od hladnog kraja sa promenljivim brojem 

obrtaja 

- Mogućnost povezivanja na centralni sistem za nadzor i upravljanje objekta 

- Mogućnost direktnog povezivanja na daljinski sistem za nadzor i upravljanje putem internet 

mreze. 
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- Mogućnost vodjenja jednog direktnog kruga grejanja i mešnog ventila za zaštitu od „hladnog 

kraja“. 

- Integrisan sistem dijagnoze. 

- Mogućnost bežičnog pruključivanja  lap-top servisnog računara. 

- Mogućnost vodjenja rada dvostepenog ili modulacionog gorionika 

- Model Viessmann Vitomax LW ''ili odgovarajući’’ ili boljih tehničkih karakteristika. 

4. Isporuka gorionika na gas  

namenjenog za rad na ponudjenom kotlu neto snage 2800 kW. Gorionik treba da bude usaglašen pa 

ponudjenim kotlom i omogući razvijanje pune bruto snage sagorevanja i da savlada otpor ložišta ponudjenog 

kotla. Gorionik treba da bude opremljen elektronskim programatorom za vodjenje procesa sagorevanja i 

odvojenim sevomotorima za gas i vazduh. Automatika gorionika treba da ima mogućnost naknadnog 

priključenja frekventne regulacije broja obrtaja motora. Gorionik po konstrukciji i sastavu treba da odgovara 

propisu EN676 i evropskim propisima i direktivama: GAD 2009 / 142 / EC, MD 2006 / 42 / EC, LVD 2006 / 

95 / EC, EMC 2004 / 108 / EC i da poseduje CE znak.  

Gorionik mora da ima kliznodvostepenu / modulisnu regulaciju snage.  

Gorionik treba da bude izveden u zaštiti IP54 i da bude najmanje emisione klase 2.  

Gorionik treba da bude izraðen u kompaktnoj izvedbi i da se sastoji se od sledećih važnijih delova: Kućišta 

gorionika za otvaranje levo i desno, zakretne prirubnice sa krajnjim prekidačem, poklopca sa otvorom za 

gledanje, motora gorionika, kućišta za regulaciju vazduha, ventilatorskog kola, presostata za vazduh, 

elektronskog programatora za objedinjenu elektronsku regulaciju sa odvojenim servomotorima, plamene 

glave, senzora plamena, transformatora za palenje, kablova za palenje, elektroda za palenje, priključnih 

stezaljki, dihtunga za prirubnicu, pričvrsnih vijaka. Armature za gas sastavljene od: dva elektromagnetna 

ventila za gas,1 presostata minimalnog pritiska gasa, kolena i spojnih elemenata za montažu. 

Posluživačka jedinica gorionika treba da omogući prikaz trenutne faze rada gorionika i u slučaju greške da 

prikaže kod greške, tj. Razlog ispada. 

Uz gorionik se isporučuje gasna rampa gorionika koja se sastoji od: kuglaste slavine, filtera za gas, sa 

ugradjenim manometrom 0-400 mbar sa slavinom i armaturom za priključenje, regulatora pritiska za ulazni 

pritisak do 300 mbar, manometra sa slavinom 0-160 mbar za montažu na magnetne ventile, aksijalnog 

kompenzatora, kolena sa spojnim elementima. Gasna rampa i automatika gorionika moraju da imaju 

kontrolu nepropusnosti magnetnih ventila. Dimenzija gasne rampe R2“ ili odgovarajuća koja mora da 

zadovolji punu snagu gorionika pri ulaznom pritisku od 200 mbar 

Na gorioniku se isporučuju ugradjene utičnice ST18/7 + ST18/4 za direktno povezivanje sa automatikom 

kotla. Vodjenje snage gorionika i nalog za pokretanje rada se vrši sa automatike kotla. 

Motor gorionika mora da bude frekventno regulisan. Isporučiti varijantu sa integrisanim frekventnim 

regulatorom na motoru gorionika. 

Gorionik treba da ima integrisan prigušivač buke, tako da na punoj snazi emisija buke u prostoriji  bude 

maksimalno 85 db na 1 m od opreme. 

Model Weishaupt WM – G30/2-A verzija ZM ''ili odgovarajući’’ istih ili boljih tehničkih karakteristika. 

- ***Uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom se potvrđuju navedene karakteristike: 

* prospektna dokumentacija sa opisom opreme i dijagramima snage 

*      dokaz o usaglašenosti sa propisom EN676 i evropskim propisima i direktivama: : GAD 2009 / 

142 / EC, MD 2006 / 42 / EC, LVD 2006 / 95 / EC, EMC 2004 / 108 / EC 

комплет 1 
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5. Montaža novonabavljenog kotla koja obuhvata : 

- Prilagođenje dimenzija postojećeg temelja novim dimenzijama nosećih sanki kotla ugradnjom dodatnih 

HO čeličnih profila, 

- Unošenje kotla sa lokacije istovara u kotlarnicu i pozicioniranje na postojeći temelj uz upotrebu potrebnih 

priručnih trasnportnih sredstava i auto dizalice, 

- Povezivanje s postojećom dimnjačom, 

- Povezivanje s postojećom cevnom instalacijom, 

- Izrada termoizolacije na novoizvedenim cevnim i dimnjačkom deonicom, montaža grube i fine armature, 

montaža merno regulacione opreme i automatike kotla,Utrošak sitnog montažnog materijala. 

 

комплет 
1 

    

6. Montaža gorionika na novo ugrađeni kotao.  

Montaža gasne rampe sa potrebnim prilagođavanjem na nove priključne dimenzije i moguće pozicioniranje 

elemenata gasne rampe. 

Isporuka i montaža s zavarivanjem novih prirubnica i prirubničkih spojeva, premošćenja, cevnih štucni i 

fitinga i ostalog sitnog montažnog i potrošnog materijala : elektrode, teflonski zaptivači, temeljna i pokrivna 

boja. radiografska kontrola novo izvedenih zavarenih spojeva kao i merenja otpora izvedenih premošćenja. 

Elektro povezivanje s automatikom kotla uz utrošak sitnog montažnog materijala. 

комплет 
 

1 

    

7. Puštanje u pogon gorionika i kotla, obuka osoblja,podešavanje rada kotla i gorionika u skladu sa 

tehničkom dokumentacijom proizvođača, prilagođavanje tehnološkim parametrima energenta. Izdavanje 

Zapisnika o postignutim rezultatima; dostavljanje Uputstva za rad kotla, obuka rukovaoca kotlom. 

Povezivanje automatike tj upravljačke jedinice sa gorionikom i kotlom, povezivanje jedinice i upravljanje 

putem interneta. 

комплет 1 

    

8. Isporuka i ugradnja trokrakog mešnog ventila sa elektromotornim pogonom Kvs=130 m³/h, odgovarajućeg za 

priključenje na kotlovsku automatiku. Kompletno sa koncentričnim redukcijama, kontraprirubnicama i 

prirubničkim setovima. 

комплет 1 

    

9. Montaža cirkulacione pumpe za zaštitu hladnog kraja (isporuke je obaveza Investitora) комплет 1     

10. Isporuka i ugradnja kuglastog ventila DN150 NP16 punog protoka na instalaciju u kotlarnici.  Kompletno sa 

kontraprirubnicama i prirubničkim setovima. 
комплет 1 

    

11. Isporuka i ugradnja kuglastog ventila DN100 NP16 punog protoka na instalaciju u kotlarnici.  Kompletno sa 

kontraprirubnicama i prirubničkim setovima. 
комплет 2 

    

12. Isporuka i ugradnja kosog hvatača nečistoće DN150 NP16.  Kompletno sa kontraprirubnicama i prirubničkim 

setovima. 
комплет 1 

    

13. Isporuka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi 108 x 4 mm na izradi hidrauličkog povezivanja novougrađenog 

kotla sa hidrauličkom skretnicom i cevovodom u kotlarnici. Kompletno sa svim potrebnim fitingom, nosačima 

i materijalom za varenje. 

m 24 

 

 

 

   

14. Pripremno završni rad, transport opreme i materijala, izrada ATD dokumentacije. комплет 1     

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:  

ПДВ у %:  

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:  
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 УСЛОВИ ПОНУДЕ 

Рок и начин плаћања 

 
Рок плаћања је у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна . 

Место испоруке и монтажа котлова: 
Испорука се врши у термину по договору Наручиоца и Добављача. 

1.Топлана Војнички трг, Војнички трг ББ. 

Рок испоруке добара са уградњом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рок за пуштање у рад 

 

________(максимум/најкасније до 01.10.2020. од дана закључења Уговора).  

Приликом испоруке добара доставити Атестно техничку документацију, Сертификате о квалитету уграђеног материјала и опреме која је 

предмет набавке,Гаратне листове за опрему/делове који се уграђују и Упутство на српском језику за употребу/руковање и одржавање 

добара/опреме. 

 

Доказ о квалитетном пријему испорученог добра на локације jе Записник о примопредаји  потписан од стране присутних представника 

Наручиоца и Добављача, који нарочито садржи спецификацију/уграђене опреме/материјала, констатацију о  пуштању у пробни рад , 

извршеној функционалној проби и датим усменим упутствима за руковање и одржавање од стране сервисера, руковаоцу,као и пријем 

неопходне документације (број уговора,отпремница, улазни рачун и слично). 

 

 

________(максимално/најкасније до 01.11.2020. од дана испоруке). 

 

Рок важења понуде 
_________ дана од дана отварања понуде (минимун 60 (шесдесет) дана). 

 

Гарантни рок  

 

_________година( од тренутка пуштања у рад/примопредаје минимално 5(пет) година). Добављач се обавезује да све евентуалне 

недостатке уочене у гарантном периоду, отлони о свом трошку најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог 

позива Наручиоца (рекламација).Регулисано Уговором. 
 

Сервисна подршка  

24( двадесетчетири)сата сваког дана у години (7х24х365), телефоном, која подразумева давање стручних савета, предлога и сл. 

Изабрани понуђач је обавезан да у току трајања гарантног рока обезбеди сервисну подршку – подршка за сервисирање 

24(двадесетчетири) сата дневно, ради отклањања кварова и других недостатака током периода експлатације котлова у периоду важења 

гаранције, као и уграђених делова/опреме. Сервисна подршка у гарантном периоду подразумева отклањање недостатака (неправилности у 

раду) у року од максимум 3(три) дана од пријема обавештења/позива Наручиоца. 

Напомена 

Јединичне цене су фиксне. 

Трошкови демонтаже, монтаже, пуштањем у пробни и функционални рад и сви пратећи/нужни зависни трошкове,прибављање 

Извештаја,Атеста као и све остале потребне документације у току реализације предметне набавке, као и евентуални други трошкови 

укључени су у цену. 

Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност 

(''Служб.гласник РС'',број 86/15),ближе уређује шта се у смислу члана 10.став.2 тачка 3 Закона о порезу на додату вредност(''Служб.гласник 

РС'',бр.84/04,86/04 – исправка,61/05,61/07,93/12,108/13,68/14-др.закон,124/14 и 83/15- у даљем тексту:Закон)сматра добрима и услугама из 

области грађевинарства. 
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У цену је укључена испорука,уградња ,ангажовање непосредних извршилаца,трошкови прибављања Атестно техничку документацију, Сертификате о квалитету 

уграђеног материјала и опреме која је предмет набавке,Гаратне листове за опрему/делове који се уграђују и Упутство на српском језику за употребу/руковање и 

одржавање добара/опреме и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови добављача. 

 

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у конкурсној докуметацији. Сагласни смо да наведени услови у целини 

представљају саставни део уговора. 

 

Место и датум ____________________                                   Потпис понуђача________________________ 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  

У колину 3 уписати назив Произвођач/Тип/модел добара; 

У колину 4 уписати износ понуђене јединичне цене без ПДВ-а; 

У колону 5 уписати износ укупно понуђене цене за тражену количину без ПДВ-а; 

У колону 6 уписати износ ПДВ-а у %; 

Укупно понуђену цену за све позиције збирно, без ПДВ-а(осенчена поља); 

Износ ПДВ-а  у %(осенчена поља); 

Укупно понуђену цену за све позиције збирно, са ПДВ-ом(осенчена поља),  

 

У табелу УСЛОВИ ПОНУДЕ попунити захтеване податке. 

Напомена:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се попуњава, потписује, у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1.ЗЈН, понуђач ____________________ (навести назив понуђача), доставља 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 

накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да 

понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.  
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________________,  

(Назив понуђача) 

даје следећу:  

 

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

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

НАБАВКА НОВИХ КОТЛОВА, ЈН број 01-01-29/2020. поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће 

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 

конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку 

јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку 

јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 

набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача. 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛАН 75. ЗЈН 

 

 

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

    

И З Ј А В У 

 

Понуђач/члан групе понуђача _____________________________________________(навести назив 

понуђача) у поступку јавне набавке:НАБАВКА НОВИХ КОТЛОВА, ЈН брoj 01-01-29/2020. испуњава 

све услове из члана 75. ЗЈН, односно услове дефинисане Конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 

75. став 1. тачка 1. ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре(члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (члан 75. став 

1. Тачка 4. ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (члан 75. 

став 2. ЗЈН); 

 

 

Место:_____________        Понуђач: 

 

Датум:_____________        _______________ 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Уколико понуђач понуду подноси самостално или са подизвођачем, овом Изјавом доказује да испуњава 

све услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, овом Изјавом група понуђача доказује да сваки члан групе 

испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача 

из групе понуђача. 

 

 

 

 

 

Образац по потреби копирати у довољном броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛАН 75. ЗЈН 

 

 

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

    

И З Ј А В У 

 

Подизвођач  _____________________________________________(навести назив подизвођача) у поступку 

јавне набавке: НАБАВКА НОВИХ КОТЛОВА, ЈН брoj 01-01-29/2020. испуњава све услове из члана 

75. ЗЈН, односно услове дефинисане Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) 

(члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (члан 75. 

став 2. ЗЈН). 

 

 

Место:_____________        Подизвођач: 

 

Датум:_____________        _______________ 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овом Изјавом понуђач доказује да подизвођач 

испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. 

 

 

 

 

 

Образац по потреби копирати у довољном броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 

ПОТВРДА/РЕФЕРЕНЦА 

 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА/КУПЦА ДОБАРА: 
 

СЕДИШТЕ: 
 

ТЕЛЕФОН: 
 

МАТИЧНИ БРОЈ:  

EMAIL: 
 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ: 
 

У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, издаје следећу 

 

ПОТВРДУ 

 

којом потврђује да је ______________________________________________ 

(уписати назив понуђача) 

 

Да је Понуђач у претходне 2 (две) године (2018, 2019), успешно испоручио, уградио и пустио у рад најмање 

3 (три) топловодна или вреловодна котла са гориоником, минималног капацитета  2.800 kW по јединици, 

од тога мин. два система на гас за потребе ЈКП ''Други октобар'', Вршац,ЈН број 01-01-29/2020. и то: 

 

1. По Уговору/Наруџбеници/Фактури 

(заокружити) 
број ________од  ________   

 

у периоду  

од ______________    до_____________  

 

 

Предмет уговора/наруџбенице/фактуре_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.По Уговору/Наруџбеници/Фактури 

(заокружити) 

Број_______  од  _________    

 

у периоду  

од ______________    до_____________  

 

 

Предмет уговора/наруџбенице/фактуре ________________________________________________________________ 

 

 

Потврда се издаје на захтев__________________________________________________________ 

ради доказивања пословног капацитета у поступку јавне набавке ЈН број 01-01-29/2020.  и у другу сврху 

се не може употребити. 

 

 

 

Место:_____________      Потпис наручиоца/купца добара: 

 

Датум:_____________                                                                      ___________________________________ 

 

Напомена: У случају потребе копирати у довољном броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 7) 

 

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ/ако се Понуђач одлучи да обиђе Локације/ 

 

 

Обилазак локације извршио је ________________________________________________ (име и презиме 

овл. лица), БР.ЛК ____________________, на основу Овлашћења, број______________________________, 

од________________, у име ___________________________________(навести штампаним словима 

назив), дана ____________, у периоду од ________________________до __________________________. 

 

Обилазак локације извршен је у присуству овлашћеног лица Наручиоца 

 

 _____________________________________(име и презиме овлашћеног лица Наручиоца).  

 

 

Место и датум_________________________ 

 

 

Овлашћени представник заинтересованог лица_____________________________(потпис) 

 

                                                                                           

 

 

Овлашћени представник Наручиоца________________________________________(потпис) 

 

        

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Податке уписује овлашћени представник Наручиоца.  

Потврду потписују овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник заинтересованог лица.  

Уколико се Понуђач одлучи за обилазак локација,ова потврда чини саставни део понуде. 

 

Образац попунити читко, штампаним словима. 

По потреби образац копирати. 

 

 

Обилазак локације биће организован од стране Наручиоца у терминима које одреди Наручилац, о чему 

ће благовремено обавестити заинтересована лица.Особа за контакт: Раде Ђукић,javne.nabavke@oktobar.rs 
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(ОБРАЗАЦ 8) 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, бр.16/65, 54/70, 57/89, 

„Сл. лист СРЈ“, бр.46/96 и „Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст. Повеља) 

 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 

ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ__________________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК  

Седиште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Текући рачуни:  

Банке:  

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ЈКП Други октобар, Вршац 

Седиште: Вршац, Стевана Немање 26 

Матични број: 08010072 

ПИБ: 100911224 

Текући рачун: 285-0274076590001, 160-9523-25, 205-1593-62; 

 

Менични дужник предаје Меничном певериоцу бланко, соло меницу серијског броја_________________, 

која је безусловна, платива на први позив и без приговора. 

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за озбиљност понуде број 

__________________, од ____________________, коју је Менични дужник поднео Меничном повериоцу у 

поступку јавне набавке, ЈН број 01-01-29/2020. 

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока 

важења понуде. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично 

овлашћење на износ од __________________(______________________________________________) 

динара, што представља 2% од вредности достављене понуде без ПДВ-а, уколико: 

- менични дужник повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног у обрасцу понуде; 

- менични дужник, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода 

важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не достави средство обезбеђења за добро 

извршење посла. 

 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и 

неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, 

односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 

евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна. 

 

Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења понуде, обезбедићемо продужење рока 

важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења 

понуде. 

 

 

Датум издавања овлашћења       Издавалац менице-дужник 

 

__________________________     _______________________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – образац се попуњава и потписује ускладу са 

Споразумом који је саставни део понуде.  

Образац се доставља уз понуду. 
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                                                   (ОБРАЗАЦ 9) 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 57/89, 

„Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља) 

 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ__________________ 

 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК  

Седиште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Текући рачуни:  

Банке:  

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ЈКП Други октобар, Вршац 

Седиште: Вршац, Стевана Немање 26 

Матични број: 08010072 

ПИБ: 100911224 

Текући рачун: 285-0274076590001, 160-9523-25,205-1593-62; 

 

Менични дужник предаје Меничном певериоцу бланко, соло меницу серијског броја_________________, 

која је безусловна, платива на први позив и без приговора. 

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за добро извршење посла у складу 

са Уговором број__________________, од ______________________, који је Менични дужник закључио 

са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке, ЈН број 01-01-29/2020. 

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока 

важења Уговора. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично 

овлашћење на износ од _________________________ 

(_________________________________________________) динара, што представља 10% од вредности 

уговора без ПДВ-а. 

 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач 

не извршава уговорну обавезу под уговореним условима, у уговореном року и на уговорени начин и 

уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања Наручиоца и/или уколико не достави 

средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року. 

 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и 

неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, 

односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 

евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна. 

 

Уколико из било ког разлога дође до продужења рока за реализацију уговора, обезбедићемо продужење 

рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок за 

реализацију уговора. 

 

 

Датум издавања овлашћења       Издавалац менице-дужник 

 

__________________________     _________________________________ 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца уз понуду није обавезно. 
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                                                               (ОБРАЗАЦ 10) 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 57/89, 

„Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља) 

 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 

ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ  

СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ__________________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК  

Седиште и адреса  

Матични број:  

ПИБ:  

Текући рачуни:  

Банке:  

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ЈКП Други октобар, Вршац 

Седиште и адреса Вршац, Стевана Немање 26 

Матични број: 08010072 

ПИБ: 100911224 

Текући рачун: 285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62 

 

Менични дужник предаје Меничном певериоцу бланко, соло меницу серијског броја_________________, 

која је безусловна, платива на први позив и без приговора. 

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за отклањање недостатака у 

гарантном року у складу са Уговором број_______________________, од ____________________, који је 

Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке, ЈН број 01-01-29/2020. 

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека 

гарантног рока. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично 

овлашћење на износ до _________________________ (___________________________________________) 

динара, што представља 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року уколико 

изабрани понуђач у току трајања гарантног рока, у примереном року који одреди Наручилац, по 

рекламацији Наручиоца, не усклади квалитет добра које је предмет набавке са захтевима Наручиоца. 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и 

неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, 

односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 

евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна. 

Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења гаранције, обезбедићемо продужење рока 

важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који је продужен рок важења гаранције. 

 

 

Датум издавања овлашћења       Издавалац менице-дужник 

 

__________________________     _______________________________ 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца уз понуду није обавезно. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 

НАРУЧИЛАЦ: 

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР, Вршац, Стевана Немање 26, које заступа в.д. директор Јован Кнежевић 

Матични број: 08010072 

ПИБ: 100911224 

Број рачуна: 285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62; 

(у даљем тексту: Наручилац)  

 

и 

 

ДОБАВЉАЧ: 

/Назив фирме/ _________________, /седиште/______________________, /име и презиме лица које 

заступа Добављача/ _____________________  

Матични број: XXXXXXXX 

ПИБ: XXXXXXXXX 

Број рачуна:XXXXXXXX који се води код ____________________ банке 

(у даљем тексту: Добављач) 

 

Закључују дана ___________ 

 

УГОВОР БРОЈ  01-01-29/2020 - _____ 

О КУПОВИНИ НОВИХ КОТЛОВА 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ 

 

Наручилац и Добављач у уводу констатују да је: 

- Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке : НАБАВКА НОВИХ КОТЛОВА ЈН број 

01-01-29/2020. у свему у складу са Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, 

бр.124/2012, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), ради закључења Уговора; 

- Добављач достaвио Понуду број _______ од _________, примљена код Наручиоца под бројем 

_______ од __________, у свему у складу са Конкурсном документацијом, број_______________; 

- Наручилац је изабрао Добављача, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, _____________, 

Одлуком о додели уговора број __________, од___________, у свему у складу са Законом; 

(варијанта: заједничка понуда) 

- Добављач је носилац посла следеће групе понуђача_____________________________ 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

(варијанта: понуда са подизвођачем) 

- Добављач је понуду поднео са следећим подизвођачима_________________________; 

- Добављач је следећи део набавке:_________________поверио подизвођачу___________________. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је испорука и уградња котлова на Локацијама у граду Вршцу: 

1.Топлана Војнички трг, Војнички трг ББ; 

за потребе ЈКП "Други октобар" Вршац у складу са потребама Наручиоца, у свему према Техничкој 

спецификацији садржаној у Конкурсној докуменатацији (у даљем тексту уговора: Техничка 

спецификација) и усвојеној Понуди Добављача број________, од________, примљена код Наручиоца под 

бројем_______, од ______, (у даљем тексту уговора: Понуда Добављача), које чине саставни део овог 

уговора. 

Наручилац поверава, а Добављач прихвата испоруку и уградњу котлова,у Вршцу, ближе одређених у 

Техничкој спецификацији и то: 
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Редни 

број 
Опис/Опрема/Материјал(испорука и уградња)/радови 

Јединиц

а мере 

Колич

ина 

Произвођач 

Тип/модел 

 1 2 3 

1. Pripremni radovi neophodni za iznošenje starog kotla, a obuhvata sledeće : 

- razdvajanje od postojeće elektro instalacije uz prethodno dovođenje u bez naponsko stanje napojnog 

kabla i elektro ormara kotla; 

- pražnjenje cevne instalacije u kotlarnici i iz samog kotla; 

- demontaža elektro ormara kotla i merno regulacione opreme; 

- demontaža starog gasnog gorionika s pripadajućom gasnom rampom; 

- demontaža kotlovske grube i fine armature; 

- raspajanje dimnjače kotla od kotla s demontažom dela dimnjače i izolacije; 

- rasipajanje cevnih toplovodnih vodova od kotla s sečenjem dela pomenutih cevovoda dovoljnim za 

kasnije povezivanje s novim kotlom; 

- iznošenje demontiranih delova i opreme van kotlarnice na mesto koje odredi investitor, ne više od 20.00  

m od kotlarnice; 

комплет 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Odvajanje starog kotla od temelja i iznošenje van kotlarnice, ne više od 20.00  m od kotlarnice, uz 

korišnjenje potrebnih pomoćnih priručnih transportnih sredstava i auto dizalice. комплет 1 

 

 

 

3. Isporuka novog toplovodnog kotla istih ili boljih karakteristika : 

- Kapacitet: min 2800 kW 

- Gorivo: Zemni gas 

- Sigurnosna temp. STB: min.110 C 

- Stepen korisnosti kotla: min. 92% na 100% opterećenja.   

- Minimalna temperatura vode na ulazu u kotao pri loženju: na gas 55 C 

- Zapreminski protok vode kroz kotao: NIJE potreban min. Zapreminski protok 

- Konstrukcija: najmanje tropromajne konstrukcije, sa centralno postavljenom plamenom cevi 

- Konstrukcija: pristup dimnim cevima moguć bez demontaže gorionika ili gasne rampe ili uljnih vodova 

- Oplata kotla: od čeličnog pocinkovanog lima 

- Specifični sadržaj vode po jednici kapaciteta: min 2.0 lit/kW  

- Na konstrukciji kotla postoji revizioni otvor za pristup kotlovskim izmenjivačkim površinama sa 

ciljem vizuelne kontrole, inspekcijskog pregleda i  održavanja  

- Mogućnost povezivanja na daljinski system za nadzor i upravljanje putem internet mreže 

- Gabariti jedinice kotao: 

Ukupna dužina:    ≤ 4.500 mm 

Ukupna širina:      ≤ 2.200 mm 

Ukupna visina:     ≤ 2.500 mm 

Kotao čine sledeće funkcionalne celine: 

a) Kotao i oprema 

b) Sigurnosna oprema,održanje temperature povratnog voda,upravljački sistem  

Tehnički opis: 

Kotao i oprema – isporuka   

Isporuka kotla nominalnog toplotnog kapaciteta 2.800 kW, 6 bar toplovodni kotao za proizvodnju tople 

vode sa maksimalno dozvoljenom temperaturom polazne vode 110oC, za sagorevanje goriva: 

tečno/gasovito. 

Kotao poseduje CE i/ili odgovarajući tipski 3A sertifikat za ponudjeni tip kotla prema Smernicama za 

gasne uređaje. Kotao je proizveden i izveden u skladu sa EN 12953, uključujući ispitivanje i prijem 

od strane inspekcije proizvođača.  

To je ležeći toplovodni kotao sa plamenom i dimnim cevima, tropromajne konstrukcije, čelični, sa 

cilindričnim ložištem. Druga i treća “promaja” nalaze se simetrično i koncentrično oko ložišta.  

Kotao ima veliki vodeni prostor, što obezbeđuje dobru sopstvenu cirkulaciju i sigurno prenošenje toplote. 

Ugrađeni vodeni deflektori održavaju ravnomerni protok u povratnom toku vode. Nije potrebno 

obezbediti minimalni zapreminski protok vode pri radu gorionika. 

Zadnja skretna komora za jednostavan pristup dimnim cevima druge promaje je bogato dimenzionisana 

za inspekcijski pregled i testiranje sa otvorom za čišćenje. 

Inspekcijski otvor na zadnjoj strani plamene cevi i skretne komore omogućava: 

• Dobru pristupačnost u strujnoj komori i plamenoj cevi 

• Pojednostavljeno puštanje u rad, održavanje i testiranje 

• Sa integrisanim kontrolnikom plamena 

Dimna komora za sakupljanje izduvnih gasov je toplotno izolovana, sa integrisanim odvodom za odvod 

kondenzata i otvorima za čišćenje. Prirubnica za povezivanje dimnjačkog sistema. 

Otvor na kotlu dimenzionisan kao nosač gorionika, u cilju povećanja sigurnosti rada i optimizacije 

procesa sagorevanja, projektovan za upotrebu visokopritisnih gorionika. 

комплет 1 
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Otvaranje vrata kotla u cilju pristupa dimovodnim cevima je omoćućeno bez demontaže gorionika. 

Kotlovsko postolje za montažu na ravne i horizontalne temelje, sa priključkom za uzemljenje.  

Kotlovsko gazište na gornjoj površini kotla za nesmetan pristup opremi kotla. 

Kotao kao i proizvođač zadovoljavaju sledeće zahteve:  

- Kotao je proizveden prema Smernici EU/2016/426 ili je tipski usaglašen 3A sertifikatom 

za tip kotla prema odgovarajućem modulu 

- Izbor gorionika mora odgovarati zahtevima SRPS EN 12953-7 

- Dimenzionisanje sistema za odvod dimnih gasova kotla prema standardu SRPS EN 

13384 

- Gubici na zračenje kotla se izračunavaju u skladu sa SRPS EN 12953-11. 

- Proizvođač kotla poseduje sertifikat ISO 9001 

- Proizvođač kotla, tj. fabrika gde se kotao proizvodi poseduje sertifikat ISO 14001 

** Uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom se potvrđuju navedene karakteristike 

Karakteristike kotla, kao i proizvođača: 

- Tehničke karakteristike, kao i dokaz ispunjenja propisa  se dokazuju originalnom tehničkom 

dokumentacijom proizvođača na srpskom/hrvatskom, nemačkom ili engleskom jeziku 

- Kopijom važećeg CE sertifikata i/ili kopijom tipskog 3A sertifikata za ponudjeni tip kotla prema 

odgovorajućem modulu, kao i kopijama ostalih validnih sertifikata 

- Kopijom važećeg ISO 9001 sertifikata 

- Kopijom važećeg ISO 14001 sertifikata.     

b) Sigurnosna oprema,održanje temperature povratnog voda,upravljački sistem  

- Ventil sigurnosti, za pritisak otvaranja p=6 bar 

- Zaporni ventil ručni na polaznom i povratnom vodu, sa vijcima i zaptivačima 

- Kuglasta slavina na vodu za pražnjenje R1 ½“ 

- Kontraprirubnice, komplet za ventile na polaznom / povratnom vodu 

- Graničnik maksimalnog pritiska - sigurnosni graničnik max. pritiska (SDB), presostat mernog 

opsega 0– 6 bar 

- Graničnik minimalnog pritiska - sigurnosni graničnik minimalnog pritiska (SDBF), presostat 

mernog opsega 0-6 bar 

- Nosač armature u kompletu sa manometrom za ugradnju graničnika max. pritiska i dodatnim 

priključkom za ugradnju sigurnosnog graničnika min. pritiska 

- Prolazni ventil za ugradnju između nosača armature i graničnika pritiska G1/2 PN 250 

- Međukomad za ugradnju u polazni vod DN150 PN16, L=470mm, sa graničnikom nivoa 

- Termometar – pokazni, mernog opega od 0-200ᴼC, sa priključnom čaurom G1/2 x 100 mm 

dužine 

- Sigurnosni graničnik temperature STB  

- Graničnik nivoa vode  

- Senzor temperature dimnih gasova 

- Senzor temperature povratne vode 

Isporuka modula za zaštitu kotla od niske povratne temperature istih ili boljih karakteristika: 

- Kotlovska cirkulaciona pumpa sa punim protokom kroz kotao, za t=20C 

- Nepovratni ventil 

- Set kontraprirubnica i zaptivnih setova 

Isporuka kotlovske regulacije istih ili boljih karakteristika:  

- Digitalna regulacija rada kotla sa ekranom u boji osetljivim na dodir. 

- Mogućnost upravljanja kotlovskom pumpom za zaštitu od hladnog kraja sa promenljivim 

brojem obrtaja 

- Mogućnost povezivanja na centralni sistem za nadzor i upravljanje objekta 

- Mogućnost direktnog povezivanja na daljinski sistem za nadzor i upravljanje putem internet 

mreze. 

- Mogućnost vodjenja jednog direktnog kruga grejanja i mešnog ventila za zaštitu od „hladnog 

kraja“. 

- Integrisan sistem dijagnoze. 

- Mogućnost bežičnog pruključivanja  lap-top servisnog računara. 

- Mogućnost vodjenja rada dvostepenog ili modulacionog gorionika 

- Model Viessmann Vitomax LW ''ili odgovarajući’’ ili boljih tehničkih karakteristika. 

4. Isporuka gorionika na gas  

namenjenog za rad na ponudjenom kotlu neto snage 2800 kW. Gorionik treba da bude usaglašen pa 

ponudjenim kotlom i omogući razvijanje pune bruto snage sagorevanja i da savlada otpor ložišta 

ponudjenog kotla. Gorionik treba da bude opremljen elektronskim programatorom za vodjenje procesa 

sagorevanja i odvojenim sevomotorima za gas i vazduh. Automatika gorionika treba da ima mogućnost 

naknadnog priključenja frekventne regulacije broja obrtaja motora. Gorionik po konstrukciji i sastavu 

treba da odgovara propisu EN676 i evropskim propisima i direktivama: GAD 2009 / 142 / EC, MD 2006 / 

42 / EC, LVD 2006 / 95 / EC, EMC 2004 / 108 / EC i da poseduje CE znak.  
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Gorionik mora da ima kliznodvostepenu / modulisnu regulaciju snage.  

Gorionik treba da bude izveden u zaštiti IP54 i da bude najmanje emisione klase 2.  

Gorionik treba da bude izraðen u kompaktnoj izvedbi i da se sastoji se od sledećih važnijih delova: 

Kućišta gorionika za otvaranje levo i desno, zakretne prirubnice sa krajnjim prekidačem, poklopca sa 

otvorom za gledanje, motora gorionika, kućišta za regulaciju vazduha, ventilatorskog kola, presostata za 

vazduh, elektronskog programatora za objedinjenu elektronsku regulaciju sa odvojenim servomotorima, 

plamene glave, senzora plamena, transformatora za palenje, kablova za palenje, elektroda za palenje, 

priključnih stezaljki, dihtunga za prirubnicu, pričvrsnih vijaka. Armature za gas sastavljene od: dva 

elektromagnetna ventila za gas,1 presostata minimalnog pritiska gasa, kolena i spojnih elemenata za 

montažu. 

Posluživačka jedinica gorionika treba da omogući prikaz trenutne faze rada gorionika i u slučaju greške da 

prikaže kod greške, tj. Razlog ispada. 

Uz gorionik se isporučuje gasna rampa gorionika koja se sastoji od: kuglaste slavine, filtera za gas, sa 

ugradjenim manometrom 0-400 mbar sa slavinom i armaturom za priključenje, regulatora pritiska za 

ulazni pritisak do 300 mbar, manometra sa slavinom 0-160 mbar za montažu na magnetne ventile, 

aksijalnog kompenzatora, kolena sa spojnim elementima. Gasna rampa i automatika gorionika moraju da 

imaju kontrolu nepropusnosti magnetnih ventila. Dimenzija gasne rampe R2“ ili odgovarajuća koja mora 

da zadovolji punu snagu gorionika pri ulaznom pritisku od 200 mbar 

Na gorioniku se isporučuju ugradjene utičnice ST18/7 + ST18/4 za direktno povezivanje sa automatikom 

kotla. Vodjenje snage gorionika i nalog za pokretanje rada se vrši sa automatike kotla. 

Motor gorionika mora da bude frekventno regulisan. Isporučiti varijantu sa integrisanim frekventnim 

regulatorom na motoru gorionika. 

Gorionik treba da ima integrisan prigušivač buke, tako da na punoj snazi emisija buke u prostoriji  bude 

maksimalno 85 db na 1 m od opreme. 

Model Weishaupt WM – G30/2-A verzija ZM ''ili odgovarajući’’ istih ili boljih tehničkih 

karakteristika. 

- ***Uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom se potvrđuju navedene karakteristike: 

* prospektna dokumentacija sa opisom opreme i dijagramima snage 

*      dokaz o usaglašenosti sa propisom EN676 i evropskim propisima i direktivama: : GAD 2009 

/ 142 / EC, MD 2006 / 42 / EC, LVD 2006 / 95 / EC, EMC 2004 / 108 / EC 

5. Montaža novonabavljenog kotla koja obuhvata : 

- Prilagođenje dimenzija postojećeg temelja novim dimenzijama nosećih sanki kotla ugradnjom dodatnih 

HO čeličnih profila, 

- Unošenje kotla sa lokacije istovara u kotlarnicu i pozicioniranje na postojeći temelj uz upotrebu 

potrebnih priručnih trasnportnih sredstava i auto dizalice, 

- Povezivanje s postojećom dimnjačom, 

- Povezivanje s postojećom cevnom instalacijom, 

- Izrada termoizolacije na novoizvedenim cevnim i dimnjačkom deonicom, montaža grube i fine armature, 

montaža merno regulacione opreme i automatike kotla,Utrošak sitnog montažnog materijala. 
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6. Montaža gorionika na novo ugrađeni kotao.  

Montaža gasne rampe sa potrebnim prilagođavanjem na nove priključne dimenzije i moguće 

pozicioniranje elemenata gasne rampe. 

Isporuka i montaža s zavarivanjem novih prirubnica i prirubničkih spojeva, premošćenja, cevnih štucni i 

fitinga i ostalog sitnog montažnog i potrošnog materijala : elektrode, teflonski zaptivači, temeljna i 

pokrivna boja. radiografska kontrola novo izvedenih zavarenih spojeva kao i merenja otpora izvedenih 

premošćenja. 

Elektro povezivanje s automatikom kotla uz utrošak sitnog montažnog materijala. 

комплет 
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7. Puštanje u pogon gorionika i kotla, obuka osoblja,podešavanje rada kotla i gorionika u skladu sa 

tehničkom dokumentacijom proizvođača, prilagođavanje tehnološkim parametrima energenta. Izdavanje 

Zapisnika o postignutim rezultatima; dostavljanje Uputstva za rad kotla, obuka rukovaoca kotlom. 

Povezivanje automatike tj upravljačke jedinice sa gorionikom i kotlom, povezivanje jedinice i upravljanje 

putem interneta. 

комплет 
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8. Isporuka i ugradnja trokrakog mešnog ventila sa elektromotornim pogonom Kvs=130 m³/h, odgovarajućeg 

za priključenje na kotlovsku automatiku. Kompletno sa koncentričnim redukcijama, kontraprirubnicama i 

prirubničkim setovima. 

комплет 1 
 

 

9. Montaža cirkulacione pumpe za zaštitu hladnog kraja (isporuke je obaveza Investitora) комплет 1  

10. Isporuka i ugradnja kuglastog ventila DN150 NP16 punog protoka na instalaciju u kotlarnici.  Kompletno 

sa kontraprirubnicama i prirubničkim setovima. 
комплет 1 

 

 

11. Isporuka i ugradnja kuglastog ventila DN100 NP16 punog protoka na instalaciju u kotlarnici.  Kompletno 

sa kontraprirubnicama i prirubničkim setovima. 
комплет 2 

 

 

12. Isporuka i ugradnja kosog hvatača nečistoće DN150 NP16.  Kompletno sa kontraprirubnicama i 

prirubničkim setovima. 
комплет 1 

 

 

13. Isporuka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi 108 x 4 mm na izradi hidrauličkog povezivanja novougrađenog 

kotla sa hidrauličkom skretnicom i cevovodom u kotlarnici. Kompletno sa svim potrebnim fitingom, 

nosačima i materijalom za varenje. 

m 24 

 

 

 

14. Pripremno završni rad, transport opreme i materijala, izrada ATD dokumentacije. комплет 1  
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 ЦЕНЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 2. 

 

Уговорена цена са набавком, испоруком и уградњом котлова из члана 1. овог уговора износи __________ 

динара без ПДВ-а ( словима:___________________), и утврђена је на основу понуде Добављача брoj 

______ од _______ године и не може се повећавати. 

 

Јединичне цене из понуде Добављач брoj ________ од ______ године су фиксне и не могу се мењати, и 

утврђене су на основу цене материјала, опреме које су важиле на тржишту у моменту давања понуде. 

 

У цену из става 1. овог члана урачуната је испорука, уградња и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови 

Добављача. 

 

Исплатом цене из става 1. овог члана Наручилац је измирио све обавезе према Добављачу. 

 

Наручилац се обавезује да уговорену цену, са урачунатим ПДВ-ом у износу од _____% (уколико се исти 

обрачунава) плати Добављачу након испоруке, уплатом на текући рачун Добављача брoj ____________, 

код ______________банке, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна који ће 

Добављач доставити Наручиоцу. 

 

Обавезну пратећу документацију уз рачун из става 5. овог члана чини Атестно техничку документацију, 

Сертификате о квалитету уграђеног материјала и опреме која је предмет набавке,Гаратне листове за 

опрему/делове који се уграђују и Упутство на српском језику за употребу/руковање и одржавање 

добара/опреме. 

 

Опрема/делови морају бити фабрички нови, без икаквих оштећења, производних недостатака и да у 

целости испуњавају захтеване техничке карактеристике. 

 

Добављач се обавезује да издати рачун, достави Наручиоцу одмах, а најкасније у року од 3 (три)дана од 

дана издавања. 

 

Доказ о квалитетном пријему испорученог добра на наведене локације jе Записник о примопредаји 

потписан од стране присутних представника Наручиоца и Добављача, који нарочито садржи 

спецификацију/уграђене опреме, констатацију о  пуштању у пробни рад,извршеној функционалној проби 

и датим усменим упутствима за руковање и одржавање од стране сервисера, руковаоцу, број уговора,као и 

пријем неопходне документације (број уговора,отпремница, улазни рачун и слично). 

 

Записник о примопредаји из претходног става чини обавезну пратећу документацију уз издати рачун из 

става 5 овог члана. 

 

РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 

Члан 3. 

 

Добављач се обавезује да испоруку и уградњу котлова а који су предмет овог уговора, извршио у року 

од _______________дана (макс./најкасније до 01.10.2020. преузима се из понуде), од дана закључења 

Уговора. 

 

Рок за пуштање у рад_________________(максимално/најкасније до 01.11.2020. преузима се из понуде) 

од дана испоруке. 

 

Добављач се обавезује да испоруку, уградњу, пуштање у пробни рад, подешавање, пуштање у 

функционални рад, изврши у свему у складу позитивноправним прописима, нормативима и стандардима 

чија је употреба обавезна, актима и упутствима Наручиоца и у складу са овим уговором, уважавајући 

правила струке, професионално и савесно. 

Члан 4. 

 

Рок из члана 4. овог уговора може се продужити анексом овог уговора у следећим случајевима: 

- природни догађаји који имају карактер више силе, 

- прекид реализације уговора као последица мера предвиђених актима државних органа, 
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- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила, 

- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима надлежних органа, 

за које није одговоран Добављач. 

 

У случају наступања околност из претходног става, уговорна страна која захтева измену Уговора дужна је 

да докаже основаност тог захтева. 

 

Захтев за продужење рока за извршење уговора Добављач подноси Наручиоцу у писменој форми, у року 

од 3 (три) дана од дана сазнања за наступање околности из става 1. овог члана. 

 

Не може се тражити измена уговора због ванредних околности које су настале после истека рока 

предвиђеног за реализацију уговора. 

 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА/ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 5. 

 

Наручилац има право да, приликом испоруке, непосредним опажањем изврши проверу квалитета 

испоручених котлова упоређивањем карактеристика захтеваних Техничком документацијом са 

карактеристикама испоручених добара, о чему ће се у случају постојања недостатака сачинити Записник 

који потписују присутни представници уговорних страна.  

 

У случају постојања квалитативних недостатака или евентуалних физичких оштећења или других 

недостатака констатованих Записником из става 1. овог члана, Добављач је дужан да, без одлагања, а 

најкасније у року од 3(три) дана од дана сачињавања Записника, отклони недостатке или испоручи другу 

топлотну подстаницу одговарајућег квалитета, о свом трошку.  

 

У случају рекламације на квалитет, Наручилац има право да одложи плаћање, до отклањања недостатака. 

 

Уколико се након испоруке установе недостаци, који нису могли бити откривени уобичајеним прегледом 

(скривене мане), Наручилац ће сачинити Записник о рекламацији и без одлагања, а најкасније у року од 

3(три) дана од дана сазнања за мане о томе обавестити Добављача. 

 

Уколико Добављач не отклони недостатке из претходног става овог члана ни у року од 3(три) дана од дана 

пријема поновљеног позива Наручиоца, или не испоручи нова Добра/део Добра у року који одреди 

Наручилац, Наручилац има право да активира средство обезбеђења за добро извршење посла, у ком 

случају се Добављач обавезује да без одлагања, а најкасније у року од 3(три) дана од дана пријема позива 

Наручиоца достави ново средство обезбеђења за добро извршења посла. 

 

Доказ о квалитативном пријему је Записник о примопредаји из члана 2. став 9. овог уговора. 

 

Члан 6. 

 

Добављач гарантује квалитет у погледу гарантног рока за котлове/материјал/горионике у року од 

________________године /месеци(од тренутка пуштања у рад/примопредаје минимално 5(пет) година ,биће 

преузето из Понуде), у ком року гарантује отклањање свих недостатака који отежавају и/или 

онемогућавају употребу испорученог добра. 

 

Добављач је дужан да у гарантном року из става 1. овог члана све евентуалне недостатке отклони одмах 

без накнаде, по првом позиву Наручиоца, а најкасније у року од 3(три) радних дана од дана пријема позива 

електронском поштом.  

 

Уколико Добављач не отклони недостатке настале у гарантном року ни у року од 3(три) радна дана од 

дана пријема поновљеног позива Наручиоца, Наручилац има право да активира средство обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року. 

 

Уколико се у току трајања гарантног рока из става 1. овог члана установе мане или недостаци који 

онемогућавају или умањују подобност испорученог Добра/дела за редовну употребу, Добављач је дужан 

да неупотребљиво Добро/део замени новим у року који одреди Наручилац, у ком случају нови гарантни 

рок почиње да тече са даном испоруке/уградње одговарјућег квалитета.  
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Сервисна подршка : 24( двадесетчетири)сата сваког дана у години (7х24х365), телефоном, која 

подразумева давање стручних савета, предлога и сл. 

Изабрани понуђач је обавезан да у току трајања гарантног рока обезбеди сервисну подршку – подршка за 

сервисирање 24(двадесетчетири) сата дневно, ради отклањања кварова и других недостатака током 

периода експлатације котлова у периоду важења гаранције, као и уграђених делова/опреме. Сервисна 

подршка у гарантном периоду подразумева отклањање недостатака (неправилности у раду) у року од 

максимум 3(три) дана од пријема обавештења/позива Наручиоца. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

 

Члан 7. 

 

Добављач је дужан да у току извршења овог уговора обавести Наручиоца о свим околностима које је знао 

или морао знати, а које могу бити од значаја за извршење уговорене обавезе. У супротном, уколико се у 

току експлоатације котлова  који су предмет овог уговора установе недостаци који су последица грешке 

или погрешне процене Добављача, Добављач је одговоран за штету коју би Наручилац у том случају 

претрпео. 

 

Члан 8. 

 

Добављач се обавезује да поверљиве информације које је сазнао у вези са извршењем овог уговора неће 

користити у друге сврхе, осим за испуњење уговорних обавеза, као и да их неће открити трећем лицу, осим 

уколико је то неопходно за извршење предмета овог уговора, уз претходну сагласност Наручиоца. 

 

Обавеза из става 1. овог члана не односи се на информације које је Добављач дужан да саопшти у складу 

са позитивноправним прописима. 

 

У случају да дође до откривања поверљивих информација без претходне сагласности Наручиоца, 

Добављач је дужан да без одлагања о томе обавести Наручиоца, а у случају да је Наручилац том приликом 

претрпео штету, Добављач је дужан да је накнади.  

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 9. 

 

Наручилац се обавезује да омогући услове потребне за примопредају котлова и присуство руковаоца 

истим, приликом примопредаје, ради вршења функционалне пробе и пријема усмених упутстава за 

руковање и одржавање од стране сервисера.  

 

Наручилац се обавезује да одреди лице да у име Наручиоца врши сталне усмене консултације са 

Добављачем, контролу над извршењем овог уговора,пријаву недостатака и др., као и да издати рачун 

Добављача парафира, чиме потврђује да је предмет овог уговора извршен под уговореним условима и на 

уговорени начин. 

 

НАКНАДА ШТЕТЕ 

Члан 10. 

 

Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини на имовини Наручиоца својом кривицом 

или грубом непажњом. 

 

Уколико Наручилац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања 

уговорених обавеза од стране Добављача, Добављач је одговоран за штету коју је Наручилац у том случају 

претрпео и дужан је да је надокнади. 

 

Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана заједничка комисија 

утврди евентуалну одговорност Добављача, обим и висину штете, о чему ће се сачинити записник. 

 

 

УГОВОРНА КАЗНА  
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Члан 11. 

 

Уговарачи су сагласни да је Добављач дужан да на име уговорне казне плати Наручиоцу износ од 0,5 % од 

укупно уговорене вредности пакетне топлотне подстанице за сваки дан закашњења, уколико својом 

кривицом не изврши испоруку у уговореном року, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 

5% од укупно уговорене вредности.  

 

Наручилац ће приликом пријема задоцнеле испоруке уручити Добављачу писмено Обавештење да 

задржава право на уговорну казну, које је Добављач дужан да потпише и прими. 

  

Уговарачи су сагласни да Наручилац врши обрачун уговорне казне. 

 

Наручилац ће извршити наплату уговорне казне активирањем средства финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла, без претходног пристанка Добављача, у ком сличају се Добављач обавезује да без 

одлагања, а најкасније у року од 3(три)дана од пријема позива Наручиоца достави ново средство 

обезбеђења за добро извршења посла. 

 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете, односно 

уколико је Наручилац због закашњења Добављача са испоруком претрпео штету која је већа од износа 

уговорне казне, има право захтевати разлику до потпуне накнаде штете. 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 12. 

 

Добављач се обавезује да истовремено са закључењем уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу као 

средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а. 

 

Добављач се обавезује да уз Записник о примопредаји преда Наручиоцу бланко соло меницу као средство 

обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене без 

ПДВ-а. 

 

Рок важења менице из става 1. овог члана је 30(тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора, 

односно рока за коначно извршење уговорне обавезе. 

 

Рок важења менице из става  2. овог члана је 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока. 

 

Менице морају бити неопозиве и плативе на први позив без приговора. Уколико се током трајања уговора 

промене рокови за извршење уговорне обавезе/гарантни рок важност гаранција мора се продужити. 

  

Менице из става 1. и става 2. овог члана морају бити евидентиране у регистру меница и овлашћења НБС, 

оверене у складу са статусном документацијом и потписима од стране овлашћеног лица Добављача, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 (тридесет) 

дана дуже од дана истека рока важења уговора/ односно рока за коначно извршење уговорне обавезе 

/односно је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока. 

 

Добављач се обавезује да уз менице из става 1. и 2. овог члана Наручиоцу преда и копију картона са 

депонованим потписима овлашћених лица Добављача, копију Захтева за регистрацију менице оверену од 

пословне банке и овлашћења Наручиоцу да менице може попунити у складу са овим уговором. 

 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да Добављач не 

изврши уговорну обавезу под уговореним условима, у уговореном року и на уговорени начин и/или 

уколико не достави средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року. 

 

Наручилац ће реализовати средство за отлањање недостатака у гарантном року у случају да Добављач у 

току трајања гарантног рока, у примереном року који одреди Наручилац, по рекламацији Наручиоца, не 

усклади квалитет испоручених и уграђених котлова са захтевима Наручиоца. 
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ИЗМЕНА УГОВОРА 

Члан 13. 

 

Уговарачи су сагласни да се рок за извршење уговорне обавезе може продужити у случају наступања 

околности из члана 5. овог уговора, о чему ће уговарачи сачинити Анекс овог Уговора 

 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења овог уговора, без 

претходног спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 

уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 

укупна вредност уговора након повећања не може бити већа од првобитно уговорене вредности, односно 

износа који је утврђен као износ укупно опредељених средстава Наручиоца за набавку услуге која је 

предмет овог уговора. 

 

У случају наступања околности из става 2. овог члана, Наручилац и Извршилац ће закључити анекс овог 

уговора, којим ће регулисати повећање обима предмета јавне набавке и уговорене вредности. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 14. 

 

Овај уговор се може раскинути у случају наступања околности које не зависе од воље уговорних страна и 

које отежавају или онемогућавају извршење уговора, достављања писменог обавештења о отказу другој 

уговорној страни. 

 

Овај уговор може да раскине само уколико је друга уговорна страна претходно упозорена на битне 

повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који не може 

бити краћи од 15 (петнаест) дана. 

 

Овај уговор може да раскине само она уговорна страна која је своје обавезе у потпуности и благовремено 

извршила. 

 

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

Члан 15. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна и предајом 

средства финансијског обезбеђења од стране Добављача. 

 

У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог Уговора примењиваће 

се одредбе, Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа. 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДВЕ 

Члан 16. 

 

Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора реше мирним путем, а 

уколико до споразума не дође, сагласни су да је надлежан Суд према седишту Наручиоца. 

 

Члан 17. 

 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 3 (три) примерка задржава Наручилац, 

а један примерак Добављач. 

 

У _____________________  Овлашћено лице понуђача: 

   

дана __________________  ____________________ 

 

Напомена: Модел овог Уговора понуђач мора да  потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином 

уговора који ће Наручилац закључити са изабраним понуђачем.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача оверава и потписује модел овог уговора у 

складу са Споразумом групе понуђача који је саставни део понуде.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

Понуђач понуду подноси непосредно или поштом 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 кутије навести пословно име, адресу, телефон, е–mail адресу и име одговорног 

лица. 

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. 

Свака учињена исправка, бељење, прецртавање и сл. мора бити потписана (или парафирана) од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

 

Понуду се доставља на адресу: ЈКП „Други Oктобар“, Стевана Немање 26, 26300 Вршац, са назнаком: 

,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КОТЛОВА, ЈН БРОЈ 01-01-29/2020. - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 11.09.2020. године до 

10.00 часова, без обзира на начин на који је послата. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти/кутији обележити време пријема и евидентирати 

број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће 

понуђачу предати потврду пријема понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.  

Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са 

назнаком да је поднета неблаговремено.  

 

Обавезна садржина понуде - ОБРАСЦИ:  

• Образац понуде са структуром цене (Образац 1);  

• Образац трошкова припреме понуде, уколико се понуђач опедели да их искаже (Образац 2); 

• Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

• Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 4); 

• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из члана 75. и ЗЈН (Образац 5), уколико 

понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

• Докази о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, из члана 76. ЗЈН, наведени и 

описани у Поглављу III/Табела - ДОДАТНИ УСЛОВИ; 

• Потврда/Референца (Образац 6) 

• Потврда о обиласку локација/у случају да се Понуђач определи за ту могућност (Образац 7); 

• Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 8) и средство обезбеђења за 

озбиљност понуде (меницу), у складу са тачком 13. овог Упутства; 

• Докази о квалитету добара наведених у Поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ; 

• Модел уговора; 

• Споразум о заједничкој понуди, у случају подношења заједничке понуде. 

 

3. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 

Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом. 

Уколико обрасце из Конкурсне документације потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу 

из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – обрасци из Конкурсне документације потписују се ускладу 

са Споразумом који је саставни део понуде, осим Обрасца изјаве о независној понуди (Образац 3) и 

Обрасца изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 4), који морају бити потписани 

од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

 

4. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 11.09.2020. године са почетком у 10.30 часова. 
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Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца.  

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији Наручиоца поднети 

Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.  

 

5. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавне набавка није обликована у партије: 

Понуђач је дужан да понуди све ставке наведене у Обрасцу понуде са структуром цене. 

 

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

7. 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 „Други Октобар“, Стевана Немање 26, 

26300 Вршац, са назнаком: 

„Измена/допуна/опозив понуде за јавну набавку НАБАВКА НОВИХ КОТЛОВА, ЈН БРOJ 01-01-

29/2020. - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте/кутије 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. 

 

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе понуду за целокупну набавку. 

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. 

 

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром цене 

(Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, назив и седиште подизвођача, 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.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем, тај подизвођач биће наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III 

конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5). 

 

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. 

 

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи 

из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 

податке из члана 81. ст. 4. тач. 1.и 2. ЗЈН и то:  

• Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред Наручиоцем,  

• Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

• Податке о члану групе који ће у име групе понуђача потписивати образце из Конкурсне 

документације, 

• Податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор и дати средство финансијског 

обезбеђења, 

• Податке орачуну на који бити вршено плаћање. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове 

Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4). 
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Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  

 

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

11.1. Захтеви у погледу начина: 

Рок и начин плаћања: Уплатом на рачин Добављача, у року до 45(четрдесетпет) дана од дана пријема 

исправног рачуна. 

Дефинисано уговором. 

Тражење аванса није дозвољено. 

 

11.2. Захтев у погледу рока важења понуде: 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шесдесет)дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

11.3. Захтев у погледу рока извршења уговора: 

Рок испоруке котлова са уградњом:максимално/најкасније до 01.10.2020. од дана закључења Уговора. 

Место испоруке добара: Испорука се врши у термину по договору Наручиоца и Добављача.Локације 

града Вршца: 

1.Топлана Војнички трг, Војнички трг ББ. 

Рок за пуштање у рад: максимално/најкасније до 01.11.2020. дана од дана испоруке. 

 

11.4. Захтев у погледу гарантног рока  

Захтеви у погледу гарантног рока за котлове/материјал/горионик: од тренутка пуштања у 

рад/примопредаје минимално 5 (пет) година. Гарантни рок тече од дана примопредаје ДОБАРА. 

 

Добављач се обавезује да све евентуалне недостатке уочене у гарантном периоду, отлони о свом трошку 

најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог позива Наручиоца (рекламација).Регулисано 

Уговором. 

 

11.5. Захтеви у погледу сервиса/сервисне подршке: 

Сервисна подршка : 24( двадесетчетири)сата сваког дана у години (7х24х365), телефоном, која 

подразумева давање стручних савета, предлога и сл. 

Изабрани понуђач је обавезан да у току трајања гарантног рока обезбеди сервисну подршку – подршка за 

сервисирање 24(двадесетчетири) сата дневно, ради отклањања кварова и других недостатака током 

периода експлатације котлова у периоду важења гаранције, као и уграђених делова/опреме. Сервисна 

подршка у гарантном периоду подразумева отклањање недостатака (неправилности у раду) у року од 

максимум 3(три) дана од пријема обавештења/позива Наручиоца. 

 

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатом испоруком и монтажом и свим 

пратећим и зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

У понуђену цену морају бити урачунати и кроз њу исказани сви евентуални попусти и све погодности које 

понуђач нуди.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити ускладу са чланом 92. ЗЈН. 

 

13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Све тражене банкарске гаранције морају бити безусловне, плативе на први позив, неопозиве и без права 

на приговор. 

Ниједна тражена банкарска гаранција не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних 

које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. 

У случају заједничке понуде, све тражене банкарске гаранције обезбеђује носилац понуде. 

Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи рок важења 

банкарске гаранције. 
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Финансијска гаранција за озбиљност понуде 

1. Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде 

 

Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења понуде. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу 

доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС 

(резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). 

Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 (тридесет) дана 

дуже од дана истека рока важења понуде (Образац 8) и копија картона депонованих потписа који је издат 

од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 

 

Меница се издаје на износ од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а). 

 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обавеза је понуђача је да обезбеди 

продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен 

рок важења понуде. 

Наручилац може активирати средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 2% од вредности 

понуде (без ПДВ-а)у случају: 

- да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде; 

- да понуђач, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода 

важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор. 

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након потписивања уговора 

и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, на писмени захтев. 

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на њихов писмени захтев, 

након закључења уговора о јавној набавци за коју су поднели понуде.  

 

2. Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла 

 

Меница се доставља истовремено са закључењем УГОВОРА. У супротном сматраће се да је понуђач одбио 

да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да активира средство финансијског обезбеђења из тачке 

13.2 Поглавља 7 Конкурсне документације и да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем. 

 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора. 

 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу 

доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС 

(резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). Уз меницу се доставља попуњено и оверено 

менично овлашћење, са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења појединачног 

уговора (Образац 9). 

 

Меница се издаје на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а). 

 

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења уговора, обавеза је понуђача је да обезбеди 

продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен 

рок важења уговора.  

Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 

уговора (без ПДВ-а) у случају: 

- да понуђач не извршава уговорене убавезе на уговорени начин, а уколико се повреде понављају и поред 

писменог упозорања Наручиоца и/или уколико не достави средство обезбеђења за отклањање 

недостатака у гарантном року. 

 

Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са којим је закључен 

уговор, након истека рока важења, на писмени захтев. 
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Финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

3. Бланко соло меница као средство обезбеђења 

за отклањање недостатака у гарантном року 

 

3. Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини 

од 10% од укупно уговорне цене без ПДВ-а. 

 Меница се доставља се уз Записник о примопредаји. 

 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу 

доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС 

(резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). 

Уз меницу се доставља попуњено и оверено Менично овлашћење, са роком важења минимум 

30(тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока (Образац 10). 

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у Меничном овлашћењу. 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење гарантног рока, обавеза је понуђача да обезбеди 

продужење важења Меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен 

гарантни рок. 

Наручилац може да активира средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у случају: 

- Да изабрани понуђач у току трајања гарантног рока, у примереном року који одреди Наручилац, 

по рекламацији Наручиоца, не усклади квалитет испорученог добра са захтевима Наручиоца. 

Средство обезбеђења за отлањање недостатака у гарантном року биће враћено изабраном понуђачу са 

којим је закључен уговор, 30 (тридесет) дана након истека гарантног рока, на писмени захтев. 

Код заједничке понуде средство финансијског обезбеђења које је предвиђено Конкурсном документацијом 

обавеза је члана групе понуђача одређеног Споразумом. 
 

14. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

Понуђач може да у оквиру своје понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде 

(Образац 2).  

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац  

је дужан да понуђач у надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова усвојој понуди. 

 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

Наручилац ће у предметном поступку чувати и штитити податке одређене као поверљиве без обзира на 

степен те поверљивости у складу са чланом 14. и 15. ЗЈН. 

 

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5(пет) дана пре истека рока за подношење понуде, 

у писаном облику: 

-поштом на адресу Наручиоца: ЈКП „Други Октобар“, 26300 Вршац, Стевана Немање 26, 

- електронском поштом/e-mail– javne.nabavke@oktobar.rs  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима 

Конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 01-01-29/2020.” 

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију 8(осам) или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу 

рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, (поштом 

или електронском поштом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници). 

 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 

понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може 

да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

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.  

18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду под условима и на начин дефинисан чланом 82. ЗЈН. 

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица сноси понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан 74. став 2. ЗЈН). 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 

ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лицe који има интерес за 

доделу уговора у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом 

о јавним набавкама није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 

конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 

7(седам) дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања, и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао  

Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац их није отклонио. (члан 149. став 3. 

ЗЈН). 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење 

понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет 

најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о закључењу уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана од 

дана пријема захтева. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно – предајом у писарници Наручиоца, поштом 

препоручено са повратницом, факсом или mailom: javne.nabavke@oktobar.rs   

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке 

ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 

подношење захтева из члана 149. став 3. и став 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 

рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца 

захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао 

знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права задржава/не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са чланом 150. ЗЈН. 

Приликом подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да уплати таксу у висини 

120.000,00 динара, одређену Законом о јавним набавкама на текући рачун број:     840-30678845-06, шифра 

плаћања: 153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке (ЈН број 01-01-29/2020.), сврха 

уплате: Републичка административна такса за ЈН број:01-01-29/2020. – НАБАВКА НОВИХ КОТЛОВА, 

прималац: Буџет Републике Србије. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  
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3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

7) потпис подносиоца. 

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

1.1 да је издата од стране банке, 

1.2 да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога, 

1.3 износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши, 

1.4 број рачуна: 840-30678845-06, 

1.5 шифру плаћања: 153 или 253, 

1.6 позив на број: подаци о ознаци или броју јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права, 

1.7 сврха захтева, назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права, 

1.8 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата, 

1.9 корисник: буџет РС, 

1.10 потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног банке или поште, који садржи 

и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС, Управе за трезор, потписана, која 

садржи све елемнте из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под 1.1 и 1.10, 

за подносиоце захтева који имају отворен рачун који се води у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава). 

4. Потврда издата од стране НБС, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1.,за подношење захтева за заштиту права субјеката који имају отворен рачун код НБС у 

складу са законом. 

 

21. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке под условима 

и на начин дефинисаним чланом 110. ЗЈН. 

 

22. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

Наручилац задржава право да:  

1) измени или допуни Конкурсну документацију (члан 63. ЗЈН).  

2) обустави поступак предметне јавне набавке (члан 109. ЗЈН). 

 

 

23. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Наручилац ће у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда донети одлуку о додели уговора. 

 

24. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац ће уговор доставити понуђачу којем је додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока 

за подношење захтева за заштиту права (члан 113. ЗЈН). 

Уколико је поднета само једна понуда Наручилац ће закључити уговор и пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права (члан 112. ЗЈН). 

Уколико изабрани понуђач одустане од закључења уговора Наручилац има право да исти закључи са првим 

следећем најповољнијим понуђачем (члан 113. ЗЈН). 

 

25. ИЗМЕНА УГОВОРА 

Након закључења уговора Наручилац може дозволити продужење рока важења истог у случају наступања 

околности више силе. 

Регулисано уговором. 
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Конкурсна документација НАБАВКА НОВИХ КОТЛОВА ЈН број 01-01-29/2020. 

 

26. УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ 

Регулисано уговором. 

 

27. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 

До примопредаје испоручених добара на локације,констатоваће се записнички, Записник о 

примопредаји  /потписан од стране присутних представника Наручиоца и Добављача, који нарочито 

садржи спецификацију/уграђене опреме/материјала, констатацију о  пуштању у пробни рад , извршеној 

функционалној проби и датим усменим упутствима за руковање и одржавање од стране сервисера, 

руковаоцу,као и пријем неопходне документације (број уговора,отпремница, улазни рачун и слично). 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна и предајом 

средства/средстава финансијског обезбеђења од стране Добављача.  

Рок испоруке котлова са уградњом:максимално/најкасније до 01.10.2020. од дана закључења Уговора. 

Место испоруке добара: Испорука се врши у термину по договору Наручиоца и Добављача.Локације 

града Вршца: 

1.Топлана Војнички трг, Војнички трг ББ. 

Рок за пуштање у рад: максимално/најкасније до 01.11.2020. дана од дана испоруке. 

 


