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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 202/20 деловодни број 11/131-1 од 30.06.2020. године и Решења о
именовању комисије за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 202/20, деловодни број 11/131-2 од 30.06.2020.
године, припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за набавку радова у поступку јавне набавке мале вредности
РАДОВИ НА МОНТАЖИ КОТЛА
ЈНМВ 202/20
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се
доказује испуњеност тих услова

IV

Критеријуми за доделу уговора

V

Обрасци који чине саставни део понуде

VI

Модел уговора

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
2. Предмет јавне набавке ЈНМВ 202/20 су Радови на монтажи котла.
3. Партије
Набавка није обликована по партијама.
4. Процењена вредност јавне набавке
ЈНМВ 202/20 Радови на монтажи котла - је процењена на 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Александар Фара – службеник за Јавне набавке.
Е - mail адреса sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs ; број факса: 013/ 351-270.
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II ТЕХНИЧКИ ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
УВОД:
За потребе ЈКП „Грејање“ Панчево, на топлани Котеж, извршена је реконструкција, односно извршена је
израда и монтажа новог вреловодног котла технолошке ознаке „K4“, снаге 25МW и његове пратеће
опреме. Потребно је извршити повезивање новог котла у технолошко-техничку целину топлане.
У топлани је извршена монтажа котла и главне котловске опреме. Вреловодни котао, типа „RHW 25“
(произвођач „Remming“) је мембрански, надпритисни котао, топлотне снаге 25 MW и састоји се од:



вреловодног котла „RHW 25“ и
економајзера (утилизатора)

Вреловодни котао „RHW 25“ је самоносећи, водоцевни котао, у изведби од мембранских цевних екрана,
колектора и спусних цеви, те својом конструкцијом, положајем горионика и димензијама представља
једно од оптималних решења вреловодних котлова. Вреловодни котао ради са надпритиском у ложишту
као последица рада потисног ваздушног вентилатора, а омогућује га мембранска конструкција котла.
Таква конструкција дозвољава изградњу котла без вентилатора димних гасова. Рад котла са
надпритиском захтева непропусну изведбу, која је остварена мембранском изведбом котла.
Котао има један горионик на предњој страни, све прикључке, фитинге, опрему и системе потребне за
рад и остваривање траженог нивоа ефикасности. Котао ради у безкондензационом режиму – са
заштитом хладног краја.
Котао ради са принудним струјањем ваздуха. Принудно струјање ваздуха омогућено је радом
вентилатора свежег ваздуха.
На котловским колекторима су уграђени отвори за чишћење и ревизију.
У циљу одржавања ложишта и конвективног дела котла обезбеђени су отвори за ревизију, такође отвор
на горњем делу економајзера као и отвори за надгледање рада горионика. Пражењење и одзрачивање
котла врши се преко за то намењеног система опремљеног одговарајућом запорном арматуром (PN40)
као и двоструким равним запорним вентилима. Сви крајеви система за пражњење и одзраку спроводе
се према заједничком каналу за воду.
Димни канал спаја котао и економајзер и економајзер са димњаком. Ревизиони отвори на каналима
димних гасова налазе се између котла и економајзера.
На местима где се појављује кондензат димних гасова изведен је цевни прикључак DN50 са
припадајућим прикључцима, резервоаром за скупљање и системом за неутрализацију истог. Након
мешања кондензата са материјалом за неутрализацију, исти се може испустити у канализацију.
У сврху одвода остатака од чишћења и прања котла у дну ложишта је изведен цевни прикључак са
вентилом и сифоном.
Мерење протока кроз котао врши се ултарзвучним мерилом протока са рачунском јединицом. Мерило
протока се уграђује на улазу у котао после запорног вентила.
Котао је пројектован и произведен у складу са SRPS EN 12952 и Правилником о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском (Сл. гласник РС 87/2011).
Извођач је дужан да обезбеди оцену усаглашености котла од стране именованог тела. Котао се
испоручује са комплетном документацијом према наведеном Правилнику и са “ААА” сертификатом.
Техничке карактеристике котла
Опис
Номинална снага
Проток воде
Температура воде на улазу
Температура воде на излазу
Степен искоришћејна котла без загрејача ваздуха на
номиналном оптерећењу
Проток ваздуха за сагоревање
Проток димних гасова
Максимални дозвољени притисак
Радни притисак

Јединица
MW
t/h
°С
°С

Вредност
25
355,6
70
130

%

97

Nm3/h
Nm3/h
bar(m)
bar(m)

27290
30090
16
14
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ИЗВЕДЕНА КОТЛОВСКА ОПРЕМА
Горионик
Котао је опремљен са аутоматским гориоником за сагоревање природног гаса без рециркулације димних
гасова. Избором горионика обезбеђени су оптимални резултати сагоревања који задовољавају све
прописе и стандарде у смислу заштите животне средине тј. да не прелази граничне вредности емисије
прописане, у складу са уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Сл.гл.
РС“ број 71/10 и 6/2011-испр.)
Горионик је следећих техничких карактеристика:
Произвођач:

Weishaupt

Тип:

WKG 80/5-A

Капацитет горионика :

max. 27MW

Опсег регулације:

1:8

Притисак испред гасне рампе:

1,5 bar

Вентилатор свежег ваздуха
Ваздух потребан за сагоревање обезбеђује вентилатор свежег ваздуха. Вентилатор потискује ваздух кроз
ваздушни канал у горионик, односно у ложиште котла. Вентилатор је директно повезан са електромотором
и смештен на заједничком постољу. Вентилатор се преко одговарајуће врсте виброабсорбера (стопе или
слично) ослања на подлогу. Положај вентилатор је иза котла, код загрејача ваздуха. Заштита
електромотора је IP 55, oblik B3. Ниво буке агрегата задовољава важеће прописе о дозвољеном нивоу
буке.
Вентилатор је димензионисан да поред потребне количине ваздуха за сагоревање, савладава надпритисак
у ложишту и све отпоре до димњака, што значи да савладава отпоре кроз котао и економајзер (utilizator).
Параметри вентилатора:
Проток

36000 Nm3/h

Снага електромотора

132 kW

Повезивање новог котла у технолошко-техничку целину топлане Котеж, подразумева израду, монтажу и
повезивање следећих целина:
1.1. Ваздушни канали
1.2. Одвод димних гасова новог котла 25МW
1.3. Систем за неутрализацију димних гасова
1.4. Вреловодни цевоводи и арматура
1.5. Рециркулациона пумпа са арматуром
1.6. Гасне инсталације
1.7. Изолација
1.8. Електро инсталације
1.1. Ваздушни канали
Ваздушни канали и ваздушна кутија којом су медјусобно повезани вентилатор и горионици, израђени су од
лимова S235JR дебљине 4mm у завареној изведби, ојачани “ребрима” од пљоснатог челика и ослоњени
преко челичних стубова. На ваздушном каналу испред кутије горионика предвиђено је извођење
ревизионог отвора за улазак у ваздушни канал. Потребно је обухватити и ослонце ваздушних канала.
Канали су не изоловани. Канали ће бити изведени према извођачком пројекту у количини према
спецификацији у прилогу. Извођење конструкције у свему према захтевима SRPS EN 1090.
1.2. Одвод димних гасова новог котла 25МW
Димоводни канал котла повезује излаз димних гасова из котла са димњаком. Димоводни канал је кружног
облика димензије ɸ1200 mm, садржи електромоторну димну клапну са крајњим прекидачима спрегнуту у
управљанчки систем рада котла, компензаторе, помоћни материјал за ослањање и ношење.
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Димоводни канал је израђен од челичног лима S235JR дебљине 5 mm, са спољне стране ојачан челичним
ребрима и изолован минералном вуном дебљине 80mm густине 100 kg/m³ са облогом од алуминијског
лима Al lim 1 mm. Извођење конструкције у свему према захтевима SRPS EN 1090.
1.3. Систем за неутрализацију димних гасова
Систем за неутрализацију који сакупља кондензат из димних гасова у адекватну посуду, третира кондензат
како би уредио pH вредност кондензата да би се исти могао испустити у одмуљну јаму котларнице.
Изолација цевовода кондензата минералном вуном 50 mm у облози Al lima 0,5 mm.
1.4. Вреловодни цевоводи и арматура
Повезни цевовод повезује котао са пумпном станицом. Од потисног колектора цевовод DN 300 се изводи
до улаза у котао
У повратном воду се пре уласка воде у котао врши намешавање са топлом водом преко рециркулационе
пумпе.
Све вреловодне цевоводе, цевни лук 90º и цевне редукције су од бешавних цеви, материјал P235GHTC1.
Цевоводи су изоловани минералном вуном дебљине и то:
 Цевоводи ≤DN100; Минерлана вуна 50 mm (gustina 70 kg/m³); Al lim 0,5 mm
 Цевоводи ˃DN100; Минерлана вуна 80 mm (100 kg/m³); Al lim 0,8 mm
Предвидети и сав потреба материјал и рад за израду помоћне конструкције потребних за ослањајне
повезних цевовода. Цевоводе извести у свему према захтевима SRPS EN 13480.

1.5 Рециркулациона пумпа са арматуром
Рециркулациона пумпа са пратећом арматуром и цевоводима намењена је да се обезбеди заштита
хладног краја котла. Цевоводи су израђени од челика P235GHTC1,ослонци и сл. S235JRG2. Цевоводи су
изоловани минералном вуном дефинисаним у претходном поглављу. Предвити и сав потреба материјал и
рад за израду помоћне конструкције потребних за ослањајне повезних цевовода. Цевоводе извести у свему
према захтевима SRPS EN 13480.
1.6. Гасне инсталације
Гасовод се изводи од бешавних челичних цеви одговарајуће димензије. Тачка повезивања са постојећом
унутрашњом гасном инсталацијом је заједнички цевовод у објекту. Номинални проток гаса у прикључном
цевовду: 2776 Nm³/h
Приликом извођења радова на гасној инсталацији Извођач је дужан да се придржава Техничких услова за
реконструкцију инсталација у топлани Котеж у Панчеву и Услова у погледу мера заштите од пожара, који су
прилог овог пројекта, а све у складу са важећом законском регулативом.
Технички услови за монтажу гасних инсталација:
1. Пре почетка извођења радова на монтажи постројења потребно је одредити трасу цевовода као и
локацију уређаја и друге опреме, а затим припремити простор за ивођачке радове.
2. Код извођења монтажних радова препоручује се да израду и пробну монтажу делова инсталација
извођач обави у својој радионици тако да на лицу места изводи само склапање подсклопова.
3. Најважнија операција при монтажи је чеоно заваривање цеви, прирубница, лукова и фазонских комада
те овоме треба посветити нарочиту пажњу како при самој припреми и стручној квалификацији
заваривача тако и при организацији и извођењу радова. Овој припреми претходи операција чишћења
унутрашњости цеви и осталих поменутих елемената од свих нечистоћа и страних предмета. Чишћење
се изводи жичаном четком намењеном за ову врсту радова. При чишћењу није дозвољена употреба
грубог алата (чекића, турпије и сл.)
4. Пре заваривања је потребно извршити контролу крајева цеви, прирубница, лукова и фазонских комада
помоћу одговарајућег алата (калибра). Уколико се ови крајеви не могу преправити треба их отсећи и
све ивице поново закосити специјалним машинама, односно заменити исправним прирубницама,
луковима или фазонским комадима.
5. Када су крајеви који се заварују доведени у исправно стање врши се центрирање једне цеви са другом
или одговарајућим елементом који се заварује. Центрирањем се постиже прописно растојање између
две цеви, или између цеви и одговарајућег елемента који се заварујре. То растојање мора износити
1,6мм по целом обиму.
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6. Заваривање вршити у складу са одговарајућим SRPS/EN стандардима. По истим, препоручује се
атестирање заваривача, предвиђених за овај посао, при чему сваки заваривач осим потребне дипломе
о квалификацији добија и своју ознаку којом означава сваки изведени заварени спој.
7. Заваривање се врши у два слоја: корени завар и испуна.
8. Контрола кавалитета извођења сваког слоја мора се стално спроводити, при чему треба уписивати у
књигу заваривања све потребне податке за исправљање евентуално лоше изведеног слоја.
9. Заваривање се може вршити ако је температура околине изнад 0°C и ако нема ветра и кише. До
температуре
-5°C треба вршити предгревање основног материјала, а код нижих температура треба
обуставити заваривање.
10. Препоручује се да заваривање изводи са специјално дубким и једнолучно пенетрирајућим
електродама, које имају веома продоран и лако контролисан лук.
11. По површини заварени спој мора бити гладак и без рупица. Максимално надвишење последњег, горњег
завара, не сме бити веће од 1,6mm нити ниже од 0,8mm. Исто тако и ширина завара не сме да прелази
ширину жљеба више од 1,6mm са обе стране.
12. Сем овог, треба извршити и контролно радиографско снимање заварених спојева (шавова). Ово
снимање треба вршити (Γ) гама или (X) икс зрацима према методи и спецификацији коју извођач
радова треба претходно да достави инвестиотору на одобрење. Све установљене неисправне шавове
(заваре) треба поправити или изрезати из цевовода и поново их заварити и снимити. Поправљање
евентуалних грешака изводити онако како је предвиђено у одговарајућем SRPS/EN стандарду.
13. Приликом заваривања прирубница водити рачуна да све прирубнице које се заварују на цевима морају
бит под правим углом у односу на осу цеви. Одступање паралелности површина прирубница које се
спајају не може бити већи од 5°. Пре заваривања належуће (заптивајуће) површине прирубнице морају
бити добро очишћене од евентуалне корозије и прљавштине.
14. Заптивајући материјал мора бити квалитетан и свуда исте дебљине. Толеранција зазора између
прирубница сме износити +0,1mm у односу на дебљину заваривања.
15. Притезање вијака вршити унакрсно, никако редно (један до другог). При томе водити рачуна да се не
прекорачи сила притезања па се препоручује рад са алатом који има уређај за мерење силе притезања.
16. Сви елементи који се уграђују морају бити у исправном стању. Належуће површине се морају пре
монтаже добро очистити. Потребно је извршити детаљан визуелни преглед елемената. Ако се примете
и најмање сумњиве прскотине и оштечења елементи се не смеју уградити. Належуће површине између
елемената и прирубница морају бити паралелне (одступање паралелности површина мора бити у
границама +5°). Свако веће одступање од претходно наведеног доводи до стварања додатног
напрезања материјала које може довести до лома материјала.
17. Растојање између прирубница, односно цеви, мора одговарати дужини цевног елемента. Толеранција
растојања мора бити у границама +0,1mm. Свако веће одступање може довести до хаварије. Заптивни
материјал мора бити квалитетан и једнаке дебјлине по целом пресеку јер неједнака дебљина изазива
непаралелност заптивних површина а тиме и појаву додатног напрезања.
18. Све промене правца (рачвања, сужења и проширења) треба извести луковима, Т- комадима и
редуцирима које производе специјализовани произвођачи техничких елемената. Не дозвољава се
извођачу радова, да тамо где се за тим укаже потреба, ове захтеве при монтажи изводи на своју руку,
користећи се импровизацијом.
19. Након завршене монтаже све цевоводе са арматуром и опремом треба испитати на чврстоћу и
непропусност.
Након извршене монтаже цевовод се мора испитати на чврстоћу и непропусност у складу са следећим
смерницама:
1. Пре испитивања инсталација се мора детаљно очистити продувавањем цевовода.
2. Испитивање сме да обавља само стручно обучено особље уз примену неопходних мера безбедности.
Све особе које нису директно ангажоване на испитивању морају се удаљити из зоне испитивања.
3. Испитивње се врши у присуству представника извођача радова, инвеститора и надлежних органа.
4. Пре фарбања а непосредно након заваривања гасовод треба претходно испитати на непропусност.
Заварене спојеве треба премазети сапуницом.
5. Приликом испитивања на чврстоћу испитни притисак се одржава најмање 1х после чега се притисак
снижава до вредности одређене за испитивање на непропустљивост.
6. Приликом испитивања потребно је искључити опрему која не може издржати испитни притисак.
7. Све деонице испитују се према "Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон
и одржавање гасних котларница" (чл. 46,47 и 48 ).
8. Цевоводи радног притиска изнад 100mbar могу се испитати истовремено на чврстоћу и на заптивеност.
Цевоводи радног притиска изнад 100mbar до 1bar испитују се ваздухом или азотом. Испитни притисак је
већи за 3бар од радног притиска. После чекања од 3х, ради изједначења темпеатуре, испитивање траје
2х. У том периоду очитава се притисак сваких 10мин и бележе вредности ради уписивања у испитни
документ. Испитивање задовољава ако у том периоду нема видљивог пада притиска. Мерење се врши
манометром класе 0,6 пречника скале мин. 150мм, а мерног подручја 50% изнад испитног притиска.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Непропусност гасне рампе испитује се према упутству произвођача горионика. Испитни
притисак је два пута већи од радног притиска, а најмање 100mbar. Гасна рампа се сматра непропусном
ако после 5 минута пад притиска није већи од 1mbar.
Недостаци установљени испитивњем на чврстоћу уклањају се тек након што се притисак у инсталацији
смањи до атмосферског.
После свих установљених недостатака испитивање се мора поновити.
Ако се приликом испитивања на чврстоћу нису појавиле трајне деформације сматра се да инсталација
задовољава испитни критеријум.
Испитивање почиње када се температура испитног медијума устали. Ако се испитивање врши ваздухом
тада се провера заварених и прирубничких спојева на пропустљивост врши сапуницом.
Недостаци установљени испитивањем на непропустљивост уклањају се тек након што се притисак у
инсталацији смањи до атмосферског.
После свих установљених недостатака испитивање се мора поновити.
Ако нема пада притиска у односу на почетну вредност (уз корекцију притиска због утицаја температуре)
и нема видљивих попуштања на спојевима сматра се да инсталација задовољава испитни критеријум.
О поступку и резултату испитивања на чврстоћу и непропустљивост треба према општим условима
саставити записник.

1.7. Изолација
Изолатерски радови обухватају израду и монтажу изолације за системе за које је дефинисано да је
потребна изолација. Спецификација у прилогу.
1.8. Електро инсталације
У топлани Котеж потребно је извршити комплетно електро повезивање новоуграђеног котла и горионика. У
саставу постројења налазе се и два фреквентна регулатора за покретање мотора вентилатора горионика и
котловске пуме. Управљање радом вентилатора врши програматор горионика W-FM 200, а котловску пумпу
контролише PLC M221 уређај који се налази у котловском разводном орману RO-K. Исти орман је задужен
и за аквизицију података са котловске инструментације и заштитно блокадних елемената. Добијене податке
PLC затим прослеђује до SCADA програма који се налази у контролној соби топлане, као и у диспечерском
центру на удаљеној локацији. Поред PLC а подаци се прикупљају и са фреквентних регулатора,
калориметра, ултразвучног водомера, гасомера и горионика. Сви добијени подаци се уносе у постојећи
SCADA програм где се врши обрада и визуелизација података. Са стране електроенергетике предвиђена
су три електроормана за смештање потребне опреме. Први је главни енергетски електроорман RO-V са
фреквентним регулатором вентилатора , напајањем за котловски орман и осигурачима за фреквентни
регулатор котловске пумпе. Други је котловски електроорман који опслужује котловску инструментацију и
напаја разводни орман горионика RO-G. Трећи електроорман RO-G је повезан са програматором
горионика и у њему су смештени кориснички панел и блокадни круг горионика.
Напајање електричном енергијом врши се из трафостанице у саставу објекта топлане Котеж.
Предмет набавке је извођење радова на електро повезивању постројења без испоруке материјала.
Набавка материјала је обавеза инвеститора.
НАПОМЕНА: ИЗВОЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА СЕ ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ПРИДРЖАВА
ОДГОВАРАЈУЋЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ, ОДГОВАРАЈУЋИХ СТАНДАРДА И ДОБРЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ
ПРАКСЕ.
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2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
2.1. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
а) Технички услови чине саставни део тендера о извођењу радова.
б) Извођач је одговоран за квалитет извођења радова као и за уредно пословање.
ц) Израда свих елемената захтеваних тендерском документацијом треба да буде у свему према
приложеним цртежима, опису у предмеру, техничким условима, важећим стандардима, нормама и
Правилником за опрему под притиском, као и у складу са Правилницима и стандардима наведеним у
пројектно-техничкој документацији.
д) За све измене од Пројектне документације које Извођач изврши током вршења радова на изради и
монтажи котла, мора имати сагласност Надзорног органа именованог од стране Инвеститора, као и
сагласност Именованог тела, које ангажује Извођач за контролисање усаглашености током израде опреме
под притиском. Све евентуалне измене морају бити усаглашене са Правилником о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском (Сл. Гласник РС број 87/2011)
е) Материјал који буде употребљен за израду мора бити у складу са стандардом за предметну опрему под
притиском SRPS EN 13480, солидне конструкције и обраде, без икаквих грешака и одговарати прописима за
фабрикацију одговарајућег материјала.
ж) Спајање цеви заваривањем, извршити у складу са прописаном технологијом заваривања у оквиру
пројектне-техничке документације, као и у складу са стандардима за извођење заварених спојева
наведеним у оквиру документације. Заваривања вршити према процедурама заваривања (WPS) наведеним
у документацији, које морају бити квалификоване.
з) Испитивања заварених спојева извршити у обиму наведеном у плану заваривања у оквиру графичке
документације Пројекта.
2.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ЕЛЕМЕНАТА У РАДИОНИЦИ ИЗВОЂАЧА
а) Контрола квалитета фабрички израђених делова обухвата визуелну контролу, димензиону контролу,
радиографску контролу сучеоно заварених спојева на цевима у обиму прописаном стандардом SRPS EN
13480, пробу хладним воденим притиском, пенетрантску или контролу ултразвуком завара у одговарајућем
обиму. Контрола и испитивања се врше према одредбама важећих стандарда. После успешног испитивања
комплетира се одговарајућа документација којом се доказује квалитет употребљеног материјала, изведених
радова и извршених испитивања. Понуђач је дужан да одреди квалификованог инжењера са IWE уверењем
за праћење заваривачких радова.
б) Када су извршена сва прописима предвиђена и уговорена испитивања, врши се антикорозивна заштита,
обележавање, припрема за отпрему и отпрема опреме из фабрике на место уградње. Крајеви свих цеви
морају се замастити машћу или премазати прајмером, а затим заштити чеповима или капама од пластике
тако да се онемогући унутрашње запрљање, корозија и спољашње оштећење. Опрема се обезбеђује да у
току утовара, транспорта, истовара и осталих манипулација са опремом не дође до оштећења или промене
облика.
Трошкови контроле, испитивања и заштите треба да буду садржани у цени израде.
в) Карактеристике цеви
Све цеви хоризонталне и вертикалне цевне мреже морају имати одговарајући атест у и израђене по
стандардима SRPS EN 10220 i SRPS EN 10216-2 .
Димензије које се користе су приказане у графичкој документацији пројекта котла.
г) Карактеристике лимова
Сви одговарајући лимови морају имати атест и бити испоручене по стандарду SRPS EN 10025.
д) Остали потребни материјал
Преостали потребни делови морају бити израђени и допремљени према одговарајућим прописима и без
оштећења.
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ђ) Заваривање цеви, лимова и приварених делова
Заваривање цеви и лимова се изводи према технологији заваривања коју је прописао пројектант и
координатор заваривања (IWE). Додатни материјал за заваривање цеви и лимова треба одабрати према
технологији заваривања у Пројекту, као и према квалификованим процедурама заваривања.
Заваривање цеви и лимова могу вршити само атестирани заваривачи са важећим атестима у складу са
стандардом SRPS EN ISO 9606-1, који су издати од стране овлашћене – квалификоване установе. Атест
мора бити одговарајући за захтевани положај и групу основног и додатног материјала.
е) Испитивање завареног споја
Заварен спој треба да је уредан, чист и без пукотина, са добрим проваром у корену, без прегорелих места и
других мана. За испитивање завара треба применити визуелну, магнетну пенетрантску и радиографско
испитивање у зависности од контроле прописане технологијом заваривања. Изведене заварене спојеве
треба испитати према обиму испитивања датом у оквиру Пројекта.
Сходно Правилнику, Именовано тело Извођача радова спроводи повремену контролу током вршења
радова на заваривању опреме под притиском.
Контролу заварених спојева врши овлашћена акредитована лабораторија која мора поседовати
квалификоване испитиваче заварених спојева у складу са Правилником о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском (Сл. Гласник РС број 87/2011).
Критеријуми прихватљивости грешака у завареном шаву вршити у складу са стандардима SRPS EN ISO
5817.
2.3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА МОНТАЖУ
2.3.1 Припремни радови за монтажу
а) Сви уређаји за дизање терета морају бити атестирани, а везивање и качење вршити у договору са
Наручиоцем (обрадити у елаборату о уређењу градилишта).
б) Извршити конструисање и израду разних алата и прибора за прихват делова, центрирање и
обезбеђивање прописаног положаја привремено учвршћивање и сл.
в) Делови котловског система се довозе до најближег места за припрему монтаже, где се припремају за
монтажу тако што се са њих скида помоћна конструкција која их је обезбеђивала у току транспорта.

2.3.2

Монтажни радови

а) Подизање делова се врши полако и пажљиво, усмеравајући подизање тако да не дође до контакта са
другим деловима постојећих котлова. Приликом довођења делова у приближно прописан положај, врши се
њихов прихват и привремено учвршћивање са претходно припремљеним прибором и алатом. Када се
постигне геометрија котла и прописани зазори за заваривање, може се приступити заваривању.
б) Заваривање је детаљно описано у технологији заваривања које се Понуђач мора обавезно придржавати.
Није дозвољено одступање од прописане технологије без писмене сагласности надзорног органа и
Наручиоца. Заваривање могу изводити само стручно оспособљени заваривачи са одговарајућим и важећим
атестима.
в) Извршити геометарско снимање котла након извршене монтаже. Детаљи ће се договорити са
Наручиоцем.
г) После комплетно завршене монтаже и заваривања, врши се последњи преглед, демонтажа и чишћење
цевног система котла од разних помоћних прибора и алата као и приваривања.
д) Напунити котао водом и одзрачити.
ђ) Монтирати сву пратећу опрему котла.
е) Изнети из топлане сву преосталу опрему, делове, отпатке, алат, основна средства и остало што је
преостало после обављених радова, почистити топлану и довести је у пређашње стање.
Опрема мора бити монтирана или демонтирана на одговарајући начин у складу са важећим прописима и
стандардима.
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2.3.3 Опште
а) Целокупна монтажа опреме мора у целости да одговара у пројекту дефинисаним решењима и
спецификацијама, као и да буде усаглашена са стандардом SRPS EN 1090 i SRPS EN 13480 и
Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под
притиском (Сл. Гласник РС број 87/2011)
б) Све евентуалне измене у току извођења, које обавезно морају одобрити одговорни извођач радова,
Именовано тело које ангажује Извођач и Надзорни орган, Извођач ће унети у документацију.
в) Све новоуграђене елементе споља заштитити од корозије са основним заштитним слојем.
2.4. КОНТРОЛИСАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ЦЕВОВОДА
2.4.1 Општи услови
Контрола и инспекција се врше у складу са SRPS EN 13480 и у складу са Правилником о техничким
захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглешености опреме под притиском – Сл.гласник РС
87/11.
а) Пре почетка радова доставити програм контроле и испитивања који обухвата методе, обим, ко обавља
контролу, по ком стандарду или упутству, као и критеријуму прихватљивости и документом који прати
контролу – обавезан документ који мора бити оверен од стране Наручиоца и без њега не могу почети
монтажни радови. Контрола се обавља за све време трајања израде и монтаже од стране Наручиоца,
Надзорног органа именованог од стране Наручиоца. Контрола се састоји у контроли примене прописане
технологије, поступака и резултата. Контролишу се све фазе и активности почевши од квалитета основног
материјала, процеса производње до обављања монтажних радова. За сваку нову фазу активности Извођач
је обавезан да писмено позове Наручиоца који треба да писмено потврди могућност наставка планираних
активности и операција. Овакав поступак не ослобађа Извођача од одговорности за квалитет производа,
односно изведених радова, већ служи да се на време уоче и зауставе евентуалне неправилности како из
неправилног рада не би проистекла штета.
Пре почетка радова Извођач је дужан да достави прецизан и детаљан Термин план свих фаза радова.
Контрола заваривачких радова је прописана у технологији заваривања, односно у пројектно-техничкој
документацији (PTD).
Пре почетка радова на монтажи и заваривању Извођач је дужан да достави на преглед и сагласност:
- Технологију заваривања;
- Спецификације технологије заваривања (WPS liste) са уверењем о квалификованости поступка
заваривања;
- Списак заваривача који су предвиђени за извођење заваривања, са припадајућим важећим уверењима о
стручној оспособљености;
- Списак опреме за заваривање предвиђене за употребу, (апарати за заваривање, пећи за сушење
електрода, тоболци и сл.);
- Решење за лице одговорно за координацију у заваривању са уверењем о квалификованости; - Доказе о
квалитету додатног и потрошног материјала за заваривање;
- Доказе о квалитету основног материјала предвиђеног за уградњу;
- Плана заваривања са распоредом и редоследом сваког појединачног завара; - План и програм контроле;
- Квалификацију поступка заваривања.
б) После извршења свих радова и прописаних контрола заварених спојева врши се проба цевног система
котла хладним воденим притиском. Проба се врши тако што се на цевном систему блиндирају све везе са
постојећом инсталацијом, затим се систем напуни водом температуре 10–50ºC уз истовремено
одзрачивање цевног система. Проба се врши у присуству надлежног Именованог тела и Надзорног органа
(представника Наручиоца).
в) О свим обављеним контролама и испитивањима обавезно је формирати писане документе који морају
бити потписани од овлашћених лица.
г) После извршене пробе цевног система забрањено је било какво заваривање на деловима цевног
система без сагласности Наручиоца.
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2.4.2 Испитивање
•
Визуелни преглед:
Пре него што се приступи испитивању цевног система путем хидро пробе, врши се визуелни преглед ради
провере квалитета монтажних радова и комплетности у односу на последње ревизије диспозиционих
цртежа котловског постројења, изометрија и инструментације. О извршеном прегледу се сачињава
записник са Надзорним органом и Именованим телом.
Уколико се током прегледа открију недостаци, Извођач је дужан да их отклони у најкраћем року.
2.5. АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА, ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА, ЗАВРШНИ РАДОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Антикорозивна заштита
Антикорозивна заштита се наноси по извршеном испитивању на спољњим површинама. Примењена
средства морају бити отопорна на утицај радних флуида. Заштитна средства морају бити атестирана и
имати гарантован квалитет и особине.
Топлотна изолација
Тип изолације мора одговарати максималној радној температури површине на коју се поставља и мора
бити бити изведен тако да спречава размену топлоте са околином преко дозвољене границе.
Након постављања изолационог материјала, монтирати спољњу облогу котла од лима.
Завршни радови које ће обавити Извођач
Монтирати сву опрему, која је била демонтирана у оквиру припремних радова.
Уклонити заштиту са делове котла и арматуре који су били заштићени у оквиру припремних радова.
Монтажа опреме котла која је због потенцијалне угрожености била демонтирана у оквиру
припремних радова.
Уклонити заштиту са делова котла и арматуре који нису демонтирани, а заштићена је у оквиру
припремних радова због могућег оштећења.
Демонтажа скеле.
Изнети из котларнице сву преосталу опрему, делове, отпатке, алат, основна средства и остало што
је преостало после обављених радова, почистити котларницу и довести је у пређашње стање.
Отпадни материјал од изолације, отпадна минерална вуна и др. (индексни број17 06 03* остали
изолациони материјали који се састоје од или садрже опасне супстанце) - Понуђач је дужан да изврши
сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање опасног отпада у складу са Законом о
управљању отпадом “Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/16 и достави Документ о кретању опасног
отпада Наручиоцу у складу са Чланом 46. Закона о управљању отпадом “Службени гласник РС” бр. 36/09,
88/10 и 14/16.
Опрема мора бити монтирана на одговарајући начин у складу са важећим прописима и стандардима.
Након завршетка инсталационих радова или подсистема који могу посебно да се тестирају, представник
Наручиоца ће издати обавештење о завршетку. Специјализовани представник Извођача ће затим извршити
инспекцију инсталационих радова и прилагодити релевантне параметре. После контроле и подешавања,
представник Наручиоца ће у присуству Извођача извршити планиране тестове.
Извођач мора извршити све радове и услуге потребне за пуштање у рад уговорене испоруке, како је
прецизирано, које укључују:
Одговарајућу контролу квалитета на терену, која обухвата испитивања и инспекције, као и да
припреми извештаје о испитивању овлашћеног Именованог тела и Овлашћене лабораторије,
Обезбедити законом прописану сагласност која укључује евентуалне инспекције у просторијама
произвођача током фазе производње.
Све поставке параметара, подешавања и тестирања морају да се унесу у одговарајуће записнике и
звештаје.
Обавеза Извођача, у сарадњи са Наручиоцем, је и израда/комплетирање Атестно техничке документације
(АТД) на основу изведених радова.
Сва документација мора да се испоручи у електронском и штампаном (3 примерка) облику.
Поред наведеног, документација која обухвата сву испоручену опрему укључује и упутство за руковање и
одржавање.
Извођач има обавезу да води исправну документацију у складу са актуелним Законом о планирању и
изградњи објеката и учествује у Техничком прегледу објекта без накнаде.
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3. ОПШТИ УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Приликом демонтаже опреме и монтаже котла потребно је применити технологију заштите којом се
спречава 100% пада било каквог материјала, посматрано по целој висини извођења радова на котлу и у
котлу. Ако дође до оштећења, извођач сноси трошкове према наручиоцу и према трећим лицима.
Пре почетка радова извршити пријаву градилишта, елаборат уређења градилишта, заштите на раду и
пројекат скеле, те све наведено предати Служби или лицу за безбедност и здравље на раду Наручиоца.
Радови могу да отпочну са реализацијом од тренутка обостраног потписивања Споразума о утврђеним
мерама за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених и обезбеђењу
осигурања.
За спровођење безбедности и здравља на раду лица која учествују у радном процесу, као и лица која се
затекну у радној околини неопходно је придржавати се свих одредби Закона о безбедности и здравља на
раду (сл. гласник РС бр. 101/205 и 91/2015).
Извођач је у обавези да користи атестирану скелу, атестиране дизалице, а радна снага која се ангажује
мора да је способна за рад на висини и да се придржава свих одредби Правилника о превентивним мерама
за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (сл. гласник РС бр. 23/2009,123/2012 и 02/2015).
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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, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Р.бр
Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар (чл.
1.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против
2.
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл.
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
којом
понуђач
под
пуном
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и документације),
друге јавне дажбине у складу са прописима материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
3.
Републике Србије или стране државе када да испуњава услове за учешће у поступку јавне
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН,
дефинисане овом конкурсном документацијом
1. тач. 4) ЗЈН);
Да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану
4.
обављања делатности која је на снази у
време. подношења понуде (чл. 75. ст. 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, а испуњеност додатних услова
понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
ДОДАТНИ УСЛОВИ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Р.бр.
1.
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
да је имао укупне приходе за три године (2017,
2018 и 2019.) у висини од најмање 10.000.000,00
динара.
2.
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
да је у предходне 3 године - 2017, 2018 и 2019. имао укупне приходе од радова којИ су предмет ове
јавне набавке у висини у висини од најмање
10.000.000,00 динара
3.
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач мора да поседује неопходан кадровски
капацитет и то минимално:
- Два дипломирана инжењера машинства, оба са
лиценцама 330 и 430 и са минимум 5 година радног ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
искуства,
конкурсне документације), којом понуђач
- Једног инжењера заваривања са сертификатом
под пуном материјалном и кривичном
IWE или EWE,
одговорношћу потврђује да испуњава
додатне услове за учешће у поступку јавне
- Три TIG сертификована заваривача,
набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом
- Три REL сертификована заваривача,
конкурсном документацијом.
- Три CO2 сертификована заваривача,
- Пет бравара
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ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

4.

Понуђач мора да поседује неопходан пословни
капацитет и то сертификате према стандардима:

5.

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001 (ili ISO 45000)
- EN ISO 3834-2
- EN 1090-2
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач мора да поседује неопходану опрему за
заваривање и то минимално:
- TIG апарати – 3 комада,
- REL апарати - 3 комада,
- MIG/MAG апарати – 3 комада.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће
у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним
бројем 1, 2, 3, 4 и 5 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац
5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач.
1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је
дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том
случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у
остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова
за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова),
понуђач ће бити дужан да достави:


ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из
одговарајућег регистра.
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2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу
обавезних услова - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.


ДОДАТНИ УСЛОВИ
1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
додатних услова – Доказ: Специјализованим ''Извештајем о бонитету за јавне набавке
БОН-ЈН'' који издаје Агенција за привредне регистре, са сажетим билансом стања и
успеха, са показатељима за оцену бонитета за 2017, 2018 и 2019. годину .
2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2 наведен у табеларном приказу додатних
услова – Доказ: Листа референци и потврде за извршене радове које су предмет јавне
набавке у предходне 3 године - 2017, 2018 и 2019.
3) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 3 наведен у табеларном приказу
додатних услова – Доказ: Доказује се приложеном копијом М обрасца, ако су у радном
односу, копијом уговора о радном ангажовању, ако су радно ангажовани код понуђача.
Инжењерске Лиценце се доказују потврдом Инжењерске коморе Србије о важењу
лиценце, Дужина радног стажа доказује се потврдом послодавца
Сертификати о стручној оспособљености заваривача се доказују одговарајућом копијом
сертификата, који морају бити важећи
4) Пословни капацитет, услов под редним бројем 4 наведен у табеларном приказу
додатних услова – Доказ: Копика одговарајућег сертификата
5) Технички капацитет, услов под редним бројем 5 наведен у табеларном приказу додатних
услова – Доказ: Картон опреме и сертификатом исправности уређаја

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена
цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном
ценом.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача која је прва пристигла.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о
додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти
гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје,
те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде
на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76.
ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.
ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6),
7) Модел уговора (Образац 7)
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(ОБРАЗАЦ 1)

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку ЈНМВ 202/20 - Радови на монтажи
котла
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификац. број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ЈНМВ 202/20 - Радови на монтажи котла
Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Гарантни рок (минимално 2 годинe)
Рок за извршење радова

45 дана од дана пријема рачуна понуђача, на основу
документа којим је потврђује извршење услуге. Плаћање
се врши на рачун понуђача.
30 дана
_______месеци
30 данa по позиву Наручиоца
Понуђач

Датум

М.П.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати
и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

3) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем,
односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Датум

М.П.

Понуђач
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4)
1)

2)

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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:
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

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

5) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи
број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Датум

Понуђач
М.П.
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(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Редни
број

ОПИС

Јед.
мере

Кол.

1

2

3

4

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3

Јединична
цена без
ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

6

7

8

Izrada i ugradnja dimnih i vazdušnih kanala od sledećeg materijala, koje obezbeđuje Naručilac:
Lim 5mm; S235JR
Lim 8mm; S235JR
Lim 4mm; S235JR

m²
m²
m²

81
13.5
90

Izrada i ugradnja konstrukcije za cevovode, kanale i ekspander od sledećeg materijala, koje obezbeđuje Naručilac:
Čelična Konstrukcija za oslanjanje cevovoda
Kvadratna cev 100x100x5, S235JR
HEB300; S235JR; EN 10025-2
Lim 10mm; S235JR; EN 10025
Lim 20mm; S235JR; EN 10025
Cev Ø60,3x4; S235JR; EN10219

m
m
m²
m²
m

102
36
9
2
30

m
m²

60
4.5

Čelična konstrukcija za oslanjanje kanala
Kvadratna cev 100x100x5, S235JR
Lim 10mm; S235JR; EN 10025
Čelična konstrukcija za oslanjanje ekspandera ventila sigurnosti

2.3.1
2.3.2
2.3.3

HEB100; S235JR; EN 10025-2
Lim 10mm; S235JR; EN 10025
Lim 20mm; S235JR; EN 10025

m
m²
m²

54
4.5
1

2.3.4

Cev Ø60,3x4; S235JR; EN10219Cev Ø60,3x4; S235JR;
EN10219Cev Ø60,3x4; S235JR; EN10219Cev Ø60,3x4; S235JR;
EN10219

m

54
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3

3.1

4
4.1

Izrada i ugradnja ekspandera, od materijala koje obezbeđuje Naručilac:
Ekspander izduva ventila sigurnosti prema SRPS EN12828
- Plašt: Ø750 x 1250 x 10 mm; P265GH
- Dance: Ø750 x 1250x x 8 mm; 2 kom; P265GH; DIN28011
- Priključci: Ø323,9x12,5 mm; DN300 PN16; 3 kom; P235GH TC1
- Nadgledni otvori DN50 PN16; DN125 PN16; P235GH TC1
- Masa cca. 550 kg

kom.

Izrada i ugradnja cevovoda od sledećeg materijala, koje obezbeđuje Naručilac:
Bešavne cevi EN10216-2

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

DN150 (Ø168,3x4,5) P235GH TC1
DN300 (Ø323,9x8) P235GH TC1
DN250 (Ø273x6,3) P235GH TC1
DN100 (Ø114.3x4.5) P235GH TC1
DN65 (Ø76.1x4.5) P235GH TC1

m
m
m
m
m

4.1.6

DN40 (Ø48,3x5,6) P235GH TC1

m

4.1.7

DN 25 (Ø33,7x3,2) P235GH TC1

m

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2

1

30
96
6
24
24

36

Prirubnica sa grlom sa prirubničkim spojem (EN1092-1 Type 11 Face B)
DN40 PN40
DN65 PN16
DN100 PN16
DN150 PN16
DN200 PN16
DN300 PN16
DN300 PN40

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
1
3
3
3
13
2

Ravna prirubnica sa prirubničkim spojem (EN1092-1 Type 01 Face B)
DN25 PN16
DN25 PN40
DN100 PN16

kom
kom
kom

26
10
4

kom

11

kom

9

Cevni luk (EN10253-2; 3D; Tip A)
Koleno
DN100(168,3x4,5)
90°
P235GH
TC1Koleno
DN100(168,3x4,5) 90° P235GH TC1Koleno DN100(168,3x4,5)
90° P235GH TC1
Koleno DN150 (168,3x4,5) 90° P235GH TC1Koleno DN150
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4.4.3
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.6
4.6.1
4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

(168,3x4,5) 90° P235GH TC1Koleno DN150 (168,3x4,5) 90°
P235GH TC1
Koleno DN300 (323,9x8) 90° P235GH TC1

kom

28

kom

3

kom

2

kom

1

kom

3

kom
kom
kom
kom
kom

13
5
9
2
8

kom
kompl.

1
1

T-komad (EN10253-2; Tip A)
T-komad DN300 (323,9x8,8) P235GH TC1
T-komad reducirajući DN150/DN100 (168.3x4,5/114,3x3,6)
P235GH TC1
T-komad DN25 (33,7x3,6) P235GH TC1
Reducir (EN10253-2; Tip A)
Koncentrični reducir DN300x5,6/DN200x4,5; P235GH TC1
Oslonci za cevovode
Oslonac za cevovod DN300
Oslonac za cevovod DN150
Oslonac za cevovod DN100
Oslonac za cevovod DN65
Oslonac za cevovod DN25
Ugradnja posude za neutralizaciju, koju obezbeđuje Naručilac:
Posuda za neutralizaciju
Ispuna za neutralizaciju

Ugradnja ventila i opreme (prirubnički spoj), koje obezbeđuje Naručilac:
Leptir Ventil DN300 PN16
Hvatač nečistoće DN300 PN16
Odbojni ventil DN300PN16
Kompenzatori na priključcima recirkulacione pumpe DN200 PN
16
Recirkulaciona pumpa DN200/PN16, KSB - ETL 200-200-315
Ravni Zaporni Ventil DN25 PN16
Ravni Zaporni Ventil DN100 PN16
Zorno staklo za vodu (Lanterna) DN100/PN16
Čelični kompenzator na spoju sa dimnjakom, dimenzije prema
projektu
Industrijski manometar, opseg 0-40bar (140°C), sa burdonovom
cevi, punjen glicerinom (silikoskim uljem), prečnika kućiša ø160
Manometrska slavina, 1/2"

kom
kom
kom

6
2
1

kom

2

kom
kom
kom
kom

1
22
1
1

kom

1

kom

1

kom

5
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6.12
6.13
6.14
6.15
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

8.8
8.9
8.10
8.11
8.12

Komenzacionom cev (U-cev), 1/2"
Industrijski termometar, opseg 0-200°C; prečnik kućiša ø100;
L=195, ø6, 1/2"; sa zaštitnom čaurom (ø26; L=200; U=65;
G=195) i zavarnim mufom (ø48/ø26; L=50) DIN 43772, Form 4
Ventil sigurnosti DN40 PN40/DN65 PN16
Dimna klapna DN1200, sa elektromotornim pogonom (ON-OFF) i
krajnjim prekidačima položaja

kom

5

kompl.

1

kom

1

kom

1

Izrada i ugradnja termoizolacije od sledećeg materijala, koje obezbeđuje Naručilac:
Dimni kanal; Mineralna vuna 80 mm (100 kg/m³); Al lim 1 mm
Cevovodi ≤DN100; Mineralna vuna 50 mm (70 kg/m³); Al lim 0,5
mm
Cevovodi ˃DN100; Mineralna vuna 80 mm (100 kg/m³); Al lim 0,8
mm

m²

130

m²

55

m²

250

Elektroinstalacioni radovi, od materijala i opreme koje obezbeđuje Naručilac:
Polaganje napojnog kabla za RO-V
2xPP00-Y 4x120mm2
u postojeći betonski kanal u podu toplane
Montaža razvodnog ormana RO-V (približne dimenzije ormana su
2000x1000x400)
Povezivanje napojnog kabla razvodnog ormana Ro-V
Polaganje napojnog kabla za RO-K
PP00-Y 5x4 mm2 delom u postojeći betonski kanal u podu
toplane, i delom u metalnom PNK kablovskom regalu
Montaža razvodnog ormana RO-K (približne dimenzije ormana su
1200x600x250) sa izradom metalne noseće konstrukcije
Povezivanje napojnog kabla razvodnog ormana RO-K
Polaganje napojnog kabla za Frekventni regulator pumpe
PP00-Y 4x35 mm2 delom u postojeći betonski kanal u podu
toplane, i delom u metalnom PNK kablovskom regalu i gibljivom
crevu
Motaža frekventnog regulatora pumpe 37 kW na sa izradom
noseće konstrukcije
Povezivanje napojnog kabla za Frekventni regulator pumpe 37
kW
Polaganje napojnog kabla za motor ventilatora
2xPP00-Y 4x95mm2 delom u gibljivo crevo a
delom u postojeći betonski kanal u podu toplane
Povezivanje napojnog kabla motora ventilatora 160 kW
Polaganje napojnog kabla za RO-gorionika

m

140

kom

1

kom

1

m

35

kom

1

kom

1

m

20

kom

1

kom

1

m

6

kom
m

1
3
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8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18

PP00-Y 3x4 mm2 u metalnom PNK kablovskom regalu
Montaža razvodnog ormana RO-gorionika (približne dimenzije
ormana su 1200x600x250)sa izradom metalne noseće
konstrukcije
Povezivanje napojnog kabla razvodnog ormana RO-gorionika
Izrada kablovske trase - postavljanje PNK metalnih kablovskih
regala 100x50 mm na metalnu konstrukciju kotla i na zidu.
Izrada kablovske trase - postavljanje PNK metalnih kablovskih
regala 50x50 mm na metalnu konstrukciju kotla i na zidu.
Polaganje komandnih, signalnih i komunikacionih kablova u već
postavljene PNK metalne regale
Polaganje kabla za detektor isticanja gasa (gasalarm). Radovi se
izvode na visini od 9 m.

kom

1

kom

1

m

60

m

30

m

1700

m

50

POVEZIVANJE ELKTROOPREME KOTLA I GORIONIKA

8.19

8.20
8.21
8.22
8.23
8.24

Povezivanje elektroopreme podrazumeva:
- uklanjanje izolacije sa kablova
- postavljanje metalnog sapa creva na kablove približne dužine (0,5-1.5) m
- provlačenje kabla kroz uvodnice i zaptivanje istog
- postavljanje kablovskih papučica ili hilznica
- povezivanje oba kraja kabla u skladu sa tehničkom dokumentacijom
- označavanje krajeva kablova
Povezivanje elektroopreme na gasnoj rampi, kotlu, gorioniku
proizvođača Weishaupt tip WK. i elektroormanu RO-gorionika.
Gorionik je opremljen O2 regulacijom, gasnom rampom sa duplim
elektromagnetnim ventilom i elektromagnetnim ventilom pilota.
Tri prekidača pritiska i svom standardnom mernoregulacionom
opremom na kotlu.
kpl.
-Prekidači pritiska kom 4
-Termostati kom 3
-Temperaturni transmiteri kom 3
-Prekidač protoka kom 1
-dimna klapna kom 1 ...
Povezivanje transmitera (senzora) pritiska i kotlovskog
kom
elektroormana
Povezivanje transmitera (senzora) temperature i kotlovskog
kom
elektroormana
kom
Povezivanje kotlovskog Kalorimetra i kotlovskog elektroormana
kom
Povezivanje gasomera, korektora i kotlovskog elektroormana
Povezivanje ultrazvučnog merača protoka i kotlovskog
kom

1

5
4
1
1
1
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8.25

elektroormana
Povezivanje glavnog elektromotornog ventila za gas i njegovog
prekidača na ulazu gasa u toplanu.

kom

1

POSLOVI VEZANI ZA AKVIZICIJU - UVOĐENJE PODATAKA IZ KOTLOVSKOG POSTROJENJA U POSTOJEĆI SCADA SISTEM

8.26
8.27
8.28
8.29
8.30.
8.31

Pod uvođenjem podataka se podrazumeva:
- Parametrizacija opreme za komunikaciju preko MOD Bus RTU i MOD Bus TCP
protokola
- sve neophodne radnje da se podaci sa opreme uvedu i prezentuju u postojeći
SCADA program NEUBERGER ProGraf NT (izrada do 150 info tačaka, grafički i
tabelarni prikaz ručne komande START-STOP...
Memorijske mape za svu opremu obezbeđuje Investitor
Uvođenje podatatka sa gorionika Weishaupt tip WK sa
kom
programatorom W-FM 200
Uvođenje podataka sa frekventnog regulatora proizvođača
kom
EMERSON - CONTROL TECHNIQUES tip unidrive M400
Uvođenje podataka sa Kalorimetra proizvođača Kamstrup tip
kom
Ultraflow 54 sa računskom jedinicom Multical 603
Uvođenje podataka sa ultrazvučnog merača protoka proizvođača
kom
TIANJIN SURE INSTRUMENT mode TUF 2000-s-HTM
Uvođenje podataka iz kotlovskog elektroorman sa PLC uređajem
kom
proizvođača Schneider tip M221
Uvođenje podataka iz gasomera sa korektorom proizvođača
kom
Elster tip EK205

1
2
1
1
1
1

IZRADA KOTLOVSKOG ELEKTROORMANA RO-K

8.32

Namena elektroormana je:
- akvizicija podatatka sa transmitera pritisaka, transmitera temperatura i protoka.
-Prikupljanje i arhiviranje stanja sa svih blokadnih-graničnih uređaja (prekidača
temperature, pritisaka i protoka)
- Upravljanje radom frekventnog regulatora kotlovske pumpe.
- U ormanu će se vršiti i grupisanje svih kablova za komunikaciju i povezivanje sa
komunikaciskom mrežom u toplani
- Priprema i transport prikupljenih podataka u SCADA program
Kompletna izrada (bez materijala) kotlovskog elektroormana
sledećih karakteristika:
-dimenzije elektroormana 1200x600x250
-30 kablovskih uvodnica
- glavni prekidač 25A
kompl.
1
- PLC schneider M221 sa:
12 strujnih i temperaturnih analognih ulaza
14 digitalnih ulaza
10 digitalnih izlaza
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4 analogna izlaza
Displejom za ugradnju na vrata ormana
- Napajanje 230/24 VDC
- mrežna oprema
- 5 automatskih prekidača (osigurača)
- grebenasti prekidač 1 0 2 na vratima
- taster prekidač na vratima
- potenciometar na vratima
- kleme za din šinu 30 mm kom 50
- ulazno izlazni releji sa postoljima i RC članovima 20 kom
- Kanalice, DIN šine. vijci, oznake šema elektroormana i drugi
sitan materijal.
Izrada aplikativnog programa za PLC schneider model M21 za
akviziciju, arhiviranje i prenos podataka do SCADA programa.
Programiranje upravljačke logike za rad kotlovske pumpe. Izrada
programa za prikazivanje podataka na displeju tip TMH2GDB

kompl.

1

Укупно без ПДВ-а :
ПДВ :
Укупно са ПДВ-ом:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке
 у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће понможити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 5.) са количинама (које су наведене у колони 4.);
 у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће понможити јединичну цену са ПДВ-ом
(наведену у колони 7.) са количинама (које су наведене у колони 4.)
 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум

Понуђач
М.П.
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ________________________________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈНМВ
202/20 - Радови на монтажи котла, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум

Понуђач
М.П.
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке
ЈНМВ 202/20 - Радови на монтажи котла, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Датум

Понуђач
М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________________________[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке услуга ЈНМВ 202/20 - Радови на монтажи котла, испуњава све услове из чл. 75. и
76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Обавезни услови из чалана 75. ЗЈН
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач.
4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН);
Додатни услови из чалана 76. ЗЈН
1) Да је имао укупне приходе за три године (2017, 2018 и 2019.) у висини од најмање
10.000.000,00 динара;
2) Да је у предходне 3 године- 2017,2018 и 2019. - имао укупне приходе од вршења услуга која су
предмет ове јавне набавке у висини у висини од најмање 10.000.000,00 динара.
3) Да поседује неопходан кадровски капацитет и то минимално:
- Два дипломирана инжењера машинства, оба са лиценцама 330 и 430 и са минимум 5 година
радног искуства,
- Једног инжењера заваривања са сертификатом IWE или EWE,
- Три TIG сертификована заваривача,
- Три REL сертификована заваривача,
- Три CO2 сертификована заваривача,
- Пет бравара
4) Да поседује неопходан пословни капацитет и то сертификате према стандардима:
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001 (ili ISO 45000)
- EN ISO 3834-2
- EN 1090-2
5) Да поседује неопходан технички капацитет и то опрему за заваривање
- TIG апарати – 3 комада,
- REL апарати - 3 комада,
- MIG/MAG апарати – 3 комада.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

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

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ________________________________________________________[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке ЈНМВ 202/20 - Радови на монтажи котла, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл.
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 7)

Број: 6/
Панчево,

.2020. година

ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО, улица Цара Душана број 7, ПИБ: 101050607, матични број: 08488754;
број рачуна: 160-10373-94; назив банке: Banca Intesa, телефон: 013/315-400; телефакс: 013/351-270 кога
заступа директор Зденка Јокић (у даљем тексту: наручилац)
и
_________________________ адреса________________________, ПИБ:________________матични број:
_________________ број рачуна:__________________________________назив банке:__________________,
телефон:___________________телефакс:__________________ E-mail:________________________________
кога заступа______________________________________________(у даљем тексту: извођач радова).
Закључили су дана __.__.2020.
УГОВОР О РАДОВИМА НА МОНТАЖИ КОТЛА
Основ уговора: ЈНМВ бр. 202/20
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од______________________
Број и датум одлуке о додели уговора:_____________од_____________
Члан 1.
Предмет овог Уговора су радови монтажи котла, након спроведеног поступка јавне набавке мале
вредности ЈНМВ 203/20, а у свему у складу са техничком спецификацијом радова из конкурсне
документације Наручиоца, као понудом Извођачем радова, које су саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Уговорена вредност радова које су предмет овог уговора износи ___________ динара (без ПДВ),
ПДВ_______________динара, а укупна цена са ПДВ-ом износи___________________динара.
Радове из члана 1. овог уговора Извођач радова ће вршити према налогу и потребама Наручиоца.
Цене услуга из усвојене понуде Извођача радова и става 2. овог члана су фиксне и не могу се мењати
током трајања уговора.
Члан 3.
Извођач радова се обавезује да ће радове извршити у року од 30 данa по позиву Наручиоца, на
топлани Котеж у Панчеву.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да ће вршити плаћање на рачун Извођача радова у року од 45 дана од
дана пријема рачуна, а на основу документа којим је потврђено извршење радова.
Члан 5.
Извођач даје гаранцију на изведене радове од ______ месеци.
Члан 6.
Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину Уговор са раскидним роком од 30
дана. Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих уговором прихваћених
обавеза до дана раскида Уговора.
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Члан 7.
Уговор се закључује на годину дана од дана закључења уговора.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да се за праћење реализације овог Уговора од стране Купца задужује
руководилац Службе комерцијале и магацинских послова и руководилац Службе производње.
Члан 9.
Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој
уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
Члан 10.
На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима. Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора,
уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде
могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2
(два) примерка за своје потребе.

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Конкурсна документација за јавну набвку мале вредности 202/20 страна 32 од 37
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695;
e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs

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 путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП Грејање Панчево, Цара душана 7, 26000 Панчево са назнаком:

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
ЈНМВ 202/20 РАДОВИ НА МОНТАЖИ КОТЛА
„НЕ ОТВАРАТИ“
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.07.2020. године до 12
часова.
Отварање понуда ће се обавити дана 27.07.2020. године у 12:15 часова, у Панчеву, Цара Душана 7, у
канцеларији Службе општих послова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену
понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76.
ЗЈН (Образац 5);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.
(Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
 Модел уговора (Образац 7);
3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП Грејање Панчево, Цара душана 7,
26000 Панчево, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова - ЈНМВ 202/20 Радови на монтажи котла - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова - ЈНМВ 202/20 Радови на монтажи котла - НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Опозив понуде за јавну набавку радова - ЈНМВ 202/20 Радови на монтажи котла - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - ЈНМВ 202/20 Радови на монтажи котла - НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду
са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V
ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у
поглављу V ове конкурсне документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у
поглављу V ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име
задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је 45 дана, од дана извршења радова, на основу документа који испоставља понуђач, а којим
је потврђено извршење услуга, сукцесивно током трајања уговора
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
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9.2. Захтев у погледу рока извршења радова
Рок за извршење радова у року од 30 дана након наручивања радова. Место извршења радова топлана
Котеж у Панчеву.
9.3. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 24 месеца
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир
цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачунато у цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испоруке до наручиоца
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у
динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац не захтева средства обезбеђења плаћања.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на email sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs или факсом на број 013/351-270 тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 202/20”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока
за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну
документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти
начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као
доказ да је извршено достављање.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може
да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
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позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица, сноси понуђач.
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ
УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес
за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету
због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:
sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs , факсом на број 013/351-270 или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева.
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 три
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из
чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако
су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или
могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за
заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1.
тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак
да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од
стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је
налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
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(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ЈКП Грејање Панчево; јавна набавка ЈНМВ 202/20.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,
осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који
имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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