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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Геронтолошки центар  
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
ПИБ: 100959794 
Матични број: 08121249 
Интернет страница наручиоца: www.gcsu.co.rs 
 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 05/15/ОП су радови – Постављање котларнице на 
агропелет у радној јединици „Дом за одрасла лица“. 
 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

5. Контакт  
Лице за контакт: Славица Кујунџић, председник комисије за јавне набавке, 024 
644 425, факс 024 556 030, е-mail адреса slavica@gcsu.rs 
                                мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 428, 
факс 024 556 030, е-mail адреса milan@gcsu.rs 
   
6. Рок и начин подношења понуда 
Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, затвореној 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: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 
24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – 
Постављање котларнице на агропелет у радној јединици „Дом за одрасла 
лица“, ЈН бр. 05/15/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  
дана 13.03.2015. и на интернет страници наручиоца.Последњи дан рока, 
односно датум и сат  за подношење понуда је 14.04.2015. године до 12,00 
часова.Понуда која је приспела након датума и сата одређеног за подношење 
понуда сматраће се неблаговременом.  
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће 
бити враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 
 
7.Време и место отварања понуда 
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Јавно отварање понуда одржаће се 14.04.2015.  године у 12,30 часова у радним 
просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала Тита  бр. 31, 
24000 Суботица. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако 
заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача.Пре почетка поступка јавног отварања понуда, 
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, 
дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуда, издато и потписано од стране овлашћеног лица 
понуђача. 

 
8.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
 

Одлуку о додели  уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана 
отврања понуда. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 5/15/ОП су радови- Постављање котларнице на 
агропелет у радној јединици „Дом за одрасла лица“. 
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 45331110 Радови на инсталацији 
котлова 
 
2. Партије 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА  

 
 

 

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ СВИХ РАДОВА: 
 

Загревање објекта „Дома за одрасла лица“ који се налази на адреси Чикош 
Беле 34 у Суботици у зимском периоду врши се путем постојеће топловодне 
котларнице, капацитета 230kW.У постојећој котларници постоји један 
топловодни котао који као енергент користи природни гас. Котао ради потпуно 
аутоматски и регулише количину испоручене топлотне енергије према 
температури спољашњег ваздуха.Котао је прикључен на унутрашњу 
инсталацију централног грејања.Котларница је топловодна и ради у режиму 
90/70оC, а називни притисак инсталације је 6bar.Унутрашња инсталација 
централног грејања је двоцевна и изведена је од челичних цеви одговарајућег 
пречника.Компензацију ширења воде приликом загревања врши један 
затворени експанзиони суд, а инсталација је осигурана од пораста притиска 
вентилом сигурности који је подешен на 3bar. 

Међутим, жеља Инвеститора је да изврши конверзију природног гаса 
агропелетом који је погодан за сагоревање у потпуно аутоматизованим 
котловима, а са друге стране јединична цена топлотне енергије добијена 
сагоревањем агропелета је далеко нижа у односу на цену топлотне енергије 
добијене сагоревањем природног гаса.Имајући у виду реална техничка 
ограничења која произилазе из висине инвестиционих трошкова и величине 
простора расположивог за смештај опреме и енергената овај пројекат је 
конципиран тако да котао на агропелет покрива базно оптерећење, а постојећи 
котао на природни гас, VIESSMANN PAROMAT SIMPLEX, покрива вршно 
оптерећење. Инсталисана снага котла на агропелет мора бити минимум 50% од 
инсталисане снаге постојеће котларнице или више тј. 115kW или више. 

Технолошки гледано котао на агропелет мора бити са наменским гориоником и 
пужним транспортером који транспортује агропелет из екстерног складишта у 
дневни бункер на котлу, односно у ложиште уколико нема дневни бункер на 
котлу.Мора бити прилагођен за потпуно аутоматски рад који подразумева  
аутоматско паљење котла, аутоматско гашење котла, односно одржавање 
топлог стања, заштиту од "слепљивања" агропелета растресањем, вибрирањем 
или на неки други начин, избацивање одређене поруке о грешци на дисплеју и 
слање SMS поруке услед застоја на мин. 2 телефонска броја.Котао мора имати 
могућност подешавања основних параметара за различите врсте агропелета и 
то: мин. пшеница, јечам, окласак кукуруза.Мора поседовати заштиту од 
прегревања тј. имати уграђен температурни сензор који недозвољава 
прегревање котла.Ефикасност котла при номиналном режиму мора бити >91%. 
Мора бити конструисан за лако одржавање и чишћење, тј. мора имати 
могућност чишћења свих елемената.Одвођење пепела из котла у посебну 
посуду мора бити потпуно аутоматско.Котао мора имати уграђен пуж за 
изношење пепела.Котао мора имати уграђен комуникациони модул (M-BUS 
протокол) за комуникацију како са електронским контролером тако и са будућим 
екстерним системом за надзор и управљање.Котао поседује све неопходне 
прикључке за пуњење и пражњење, потис и поврат као и излаз димних гасова. 
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Котао ради са потпритиском у ложишту.Имајући у виду да се прикључује на 
постојећи димњак који има далеко већу промају од потребне потребно је 
предвидети регулатор промаје, који мора бити електронски.За смештај опреме 
је предвиђена просторија димензија 7,6 x 4,11 x 2,65m и у њу мора бити 
смештен котао и сва пратећа опрема, пужни транспортери, дозатори, посуда за 
одлагање пепела (мин 110lit.), екстерно складиште агропелета (капацитета мин. 
8,5m3), акумулатор топлоте капацитета мин 1,5m3, циркулационе пумпе, 
арматура, аутоматика итд.  

Котларница се поставља у просторију која је првобитно имала намену гараже. 
Просторија је габарита 7,60 x 4,11m, висине 2,65m, а у средишту просторије се 
налази канал за преглед возила димензија 3,90 x 0,90m, дубине 1,5m, који је 
потребно прилагодити будућој намени.Имајући у виду да је висина постојеће 
просторије само 2,65m те да је постојећи плафон објекта изведен од трске (који 
је у лошем стању, у средини има велике угибе), потребно је извршити 
адаптацију унутрашњег простора у циљу прилагођавања просторије, посебно 
са аспекта габарита опреме и заштите од пожара, условима потребним за 
постављање и нормално функционисање котла на агропелет са свом 
припадајућом опремом, укључујући пужне транспортере, дозаторе, посуду за 
одлагање пепела (мин 110lit.), екстерно складиште агропелета (капацитета мин. 
8,5m3), акумулатор топлоте, циркулационе пумпе, арматуру, аутоматику итд. 
Све потенцијалне продоре потрено је заптити противпожарном заптивном 
масом.У постојећим дрвеним вратима такођер је потребно поставити улазну 
жалузину у доњем делу врата.По завршетку радова потребно је очистити 
просторију, а шут одвести на депонију. 

Предвиђени котао мора бити конструисан, према SRPS EN 303-5 за 
сагоревање агропелета, произведеног у складу са SRPS EN 14961-6, који 
представља примарно гориво, али мора имати и могућност сагоревања других 
врста горива као што су дрвни пелет или угаљ одговарајуће гранулације.Котао 
на агропелет мора бити потпуно аутоматизован, односно мора имати 
аутоматску потпалу котла, аутоматско дозирање агропелета из складишта у 
котао у зависности од потребе објекта за енергијом, аутоматско одвођење 
пепела из котла, електронски контролер за аутоматску регулацију рада котла са 
могућношћу подешавања одговарајућих параметара у зависности од врсте 
горива и корисничким интерфејсом на минимум три језика, од којих обавезно 
морају бити заступљени српски и мађарски језик.Извођач радова обавезно 
мора испоручити и упутство за руковање и одржавање котла и додатне опреме 
на српском и мађарском језику. 

Систем аутоматског управљања котларницом мора бити компатибилан са 
аутоматиком постојећег котла како би омогућио повезивање оба котла у једну 
целину.Електронски контролер управља комплетном испоруком топлотне 
енергије (одржава одговарајућу температуру воде у акумулатору топлоте) 
према спољној температури и то:  
- радом котла на агропелет (паљење и гашење) као водећег котла у каскади, 

радом циркулационе пумпе и заштитом хладног краја котла на агропелет и 
- радом постојећег котла VIESSMANN PAROMAT SIMPLEX на природни гас 

(паљење и гашење) као вршног котла и радом циркулационе пумпе.У ову 
ставку урачунати сензор спољне температуре и мин 3 уронска сензора 
температуре воде у цеви, као и одговарајуће чауре и сигналне каблове. 
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Електронски контролер мора имати локални дисплеј, могућност хоризонталног 
померања и померања нагиба криве, интерфејс мора бити на српском језику, M-
BUS протокол, могућност прекида грејања на +15оC, мин. недељни календар са 
могучношћу подешавања 3 режима рада у току дана. 

Екстерно складиште агропелета мора бити димензионисано за прихват мин. 
8,5m3 агропелета, односно количине довољне за рад котла пуним капацитетом 
16 часова дневно 10 дана, стим да изузимање пелета из складишта и његово 
дозирање у котао морати бити у потпуности аутоматизовано.Имајући у виду да 
начин будуће набавке агропелета није прецизиран и да може бити у џаковима 
од 25kg, „биг-баг“ врећама од 1t, потребно је предвидети и усипни кош 
одговарајућих димензија са пужним транспортером који носи агропелет у 
екстерно складиште. 

Имајући у виду да котлови на биомасу раде са потпритиском у ложишту, и да 
горионик узима ваздух за сагоревање из просторије у којој се налази мора бити 
обезбеђена одговарајућа вентилација котларнице, а обзиром да прашина у 
одређеној концентрацији такође може бити запаљива складиште такође треба 
да буде са одговарајућом вентилацијом.Решетке за усис ваздуха су димензија 
50 x 40cm и треба их поставити у доњем делу постојећих врата, а решетке за 
избацивање ваздуха су димензија 40 x 30cm и треба их поставити на супротан 
зид, у горњој зони. 

Напајање котларнице на агропелет је предвиђено полагањем кабла типа PP00 
5x6mm2 од најближег постојећег ормана у коме има довољно резерве од мин. 
15kW.Комплетно ожичење опреме у котларници стиже са опремом.Орман 
котларнице RO-KОТ се испоручује са опремом.На орману који се испоручује 
налази се тастер SVE STOP, затим сервисна монофазна утичница од 16А, као и 
трофазна УKO-UТО утичница од 30А.Заштита ормана је ТN-C-S.Поред овог 
енергетског ормана предвиђена је уградња ормана са контролером.За развод 
електричних инсталација нема посебних услова.Каблове водити по PNK 
регалима.Сигналне каблове водити по PNK регалима по зиду у заштитним PVC 
цевима.Развод каблова је тип Е.Еквипотенцијализација подразумева да су сви 
метално делови преспојени и доведени на један потенцијални нив бакарном 
плетеницом, пресека 16mm2, или на спојевима цевовода користећи видна 
премоштења.Комплетна инсталација мора бити изведена у складу са важећим 
Техничким прописима за ову врсту инсталација. 

Границу пројекта са једне стране представља комплетан утовар материјала у 
складиште, а са друге стране постојећа циркулациона пумпа која транспорује 
топлотну енергију ка унутрашњој инсталацији централног грејања. 

Избођач је дужан да након завршетка радова наручиоцу преда по три примерка 
пројеката изведеног стања, и то машински, грађевински и електро, као и да 
изврши обуку запослених и испоручи детаљно упутство за руковање и 
одржавање на српском језику. 

У случају несагласности између појединих делова предмера и предрачуна 
радова или техничког описа, извођач је дужан затражити упутство од надзорног 
органа.Погрешно изведен рад неће се признати.Након завршетка радова 
потребно је све вратити у првобитно стање и отклонити евентуално насталу 
штету или оштећења објекта настала у току извођења радова. 
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01 ПРЕДМЕР РАДОВА 

 
МАШИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ 
 

Редни 
број 

Опис радова Јединица 
мере 

Количина Јединична 
цена 

Укупно 

1 Набавка и монтажа 
топловодног котла снаге 
>115kW на агропелет, са 
наменским гориоником и 
пужним транспортером 
који транспортује 
агропелет из екстерног 
складишта у дневни 
бункер на котлу, односно 
ложиште. Котао 
производи топлу воду 
маx. температуре 95°C 
сагоревањем агропелета 
(сачињеног од остатака 
пољопривредне 
производње), а маx. 
радни притисак је 6bar. 
Котао је прилагођен за 
потпуно аутоматски рад, 
који подразумева  
аутоматско паљење 
котла, аутоматско 
гашење котла, односно 
одржавање топлог 
стања, заштиту од 
"слепљивања" 
агропелета 
растресањем или на 
неки други начин, 
избацивање одређене 
поруке о грешци на 
дисплеју и слање SMS 
поруке услед застоја на 
мин. 2 телефонска броја. 
Котао мора имати 
могућност подешавања 
основних параметара за 
различите врсте 
агропелета, и то: мин. 
пшеница, јечам, окласак 
кукуруза. Поседује 
заштиту од прегревања 
тј. има уграђен 
температурни сензор 
који недозвољава 
прегревање котла. 
Ефикасност котла при 
номиналном режиму је 

комад 1 
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>91%. Конструисан је за 
лако одржавање и 
чишћење, тј. има 
могућност чишћења свих 
елемената. Одвођење 
пепела из котла у 
посебну посуду  је 
потпуно аутоматско. У 
ову ставку урачунати и 
пуж за изношење пепела 
и две лимене посуде, 
запремине 110lit за 
прихват пепела 
(радна+резервна).Котао 
има уграђен комуник. 
модул (M-BUS протокол) 
за комуникацију како са 
електронским 
контролером, тако и са 
будућим екстерним 
системом за надзор и 
управљање. Котао 
поседује све неопходне 
прикључке за пуњење и 
пражњење, потис и 
поврат као и излаз 
димних гасова који могу 
да се налазе са леве 
или десне стране котла 
по захтеву пројекта. 
Котао ради са 
потпритиском у ложишту. 
У ову ставку урачунати и 
вентилатор димних 
гасова са сталком на 
који се поставља, 
одговарајућом 
димоводном цеви 
испред и иза 
вентилатора, закључно 
са уласком у димњак и 
свим елементима за 
монтажу. 

2 Набавка и монтажа 
одговарајућег 
аутоматског регулатора 
промаје, при чему је 
клапна електронски 
регулисана. (Котао се 
прикључује на постојећи 
зидани димјак, 
спољашњих димензија 
cca. 0,8 x 1,0 x 10,0m) 

комад 1 

 

 

3 Набавка и монтажа 
екстерног складишта за 

комад 
1   



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, број набавке 05/15/ОП 

11 

 

агропелет капацитета 
(предвиђеног за 
снабдевање котла мин. 
10 дана x 16 часова 
дневно, узимајући у 
обзир да котао ради 
пуним капацитетом све 
време) мин. 8,5m3, са 
повезивањем на пужни 
транспортер и 
аутоматским 
изузимањем агропелета 
из складишта. 

4 Набавка и монтажа 
склопа "усипног коша са 
косим пужним 
транспортером" за 
прихват агропелета и 
транспорт у екстерно 
складиште агропелета 
капацитета мин. 8,5m3. 

 
 
 
 
 

комад 

1   

5 Демонтажа дела 
постојеће опреме и 
раздвајање постојећег 
котла на гас од 
унутрашње инсталације 
на месту где ће бити 
постављен котао на 
агропелет и акумулатор 
топлоте.У ову ставку 
урачунати демонтађу 
свих непотребних 
елемената (вентила, 
пумпи ...) 

паушал 

1   

6 Набавка и монтажа 
монофазне 
циркулационе пумпе 
одговарајућег типа („или 
одговарајуће типу TOP-S 
30/10, NP6 произвођача 
"Wilo") следећих 
каракте-ристика: 
-Радна тачка: Q=5,3 
m3/h и H =0,6bar 
-Маx.снага: 0,4 kW 
-Напајање: 1x230V/50 Hz 
-Маx. јачина струје Imax: 
1,9 A 
-Начин повезивања: 
навој 

комад 

1   

7 Набавка и монтажа 
трофазне циркулационе 
пумпе одговарајућег 
типа („или одговарајуће 

комад 

1   
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типу TOP-S 40/10, NP6 
произвођача "Wilo") 
следећих 
карактеристика: 
-Радна тачка: Q=10,15 
m3/h и H =0,6bar 
- Маx.снага: 0,6 kW 
-Напајање: 3x230V/50 Hz 
-Маx. јачина струје Imax: 
1,17 A 
-Начин повезивања: 
прирубница 

8 Набавка и монтажа 
трокраког вентила са 
електро-моторним 
погоном одговарајућег 
модела („или 
одговарајуће моделу 
4037 произвођача Herz“: 
-Проточна k-ka kVS: 25,0 
m3/h 
-Величина: DN40 
-Маx. пад притиска: 0,5 
bar 
- Називни притисак: 
PN16 
-Модел погона вентила: 
7712 
- Напајање: 230 V 
- Регулација: 
тротачкаста 
- Крајњи прекидачи: да 
- Ручни погон: да 

комад 

1   

9 Набавка и монтажа 
ручног регулационог 
вентила (балансни 
вентил) одговарајућег 
модела („или 
одговарајуће моделу 
Stromax 4217 GM 
произвођача Herz“):  
- Тип вентила: равни 
- Проточна k-ka kVS: 
33,0 m3/h 
- Величина: DN50 
- Називни притисак: 
PN16 
- Радна температура: до 
110 °C 
- Пад притиска: 0,20 bar 

комад 

1   

10 Набавка и монтажа 
ручног регулационог 
вентила (балансни 
вентил) одговарајућег 

комад 

1   
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модела („или 
одговарајуће моделу  
Stromax 4217 GM 
произвођача Herz“):  
- Тип вентила: равни 
- Проточна k-ka kVS: 
51,2 m3/h 
- Величина: DN65 
- Називни притисак: 
PN16 
- Радна температура: до 
110°C 
- Пад притиска: 0,20 bar 

11 Набавка и монтажа 
прирубничких кугластих 
вентила, комплет са 
контраприрубницама и 
прирубничким спојевима 
DN50 PN6 

комад 

1   

12 Набавка и монтажа 
прирубничких кугластих 
вентила, комплет са 
контраприрубницама и 
прирубничким спојевима 
DN65 PN6 

комад 

1   

13 Набавка и монтажа 
прирубничких кугластих 
вентила, комплет са 
контраприрубницама и 
прирубничким спојевима 
DN80 PN6 

комад 

1   

14 Набавка и монтажа 
вентила сигурности, 
потв=3bar 
DN15 PN6 

комад 

1   

15 Набавка и монтажа 
кугластих славина за 
пуњење и пражњење 
система DN20 PN6 

комад 

1   

16 Набавка и монтажа 
хватача нечистоће 
комплет са контра 
прирубницама и 
прирубничким спојевима 
DN50 PN6 

комад 

1   

17 Набавка и монтажа 
неповратног вентила, 
комплет са контра 
прирубницама и 
прирубничким спојевима 
DN50 PN6 

комад 

1   

18 Набавка и монтажа 
манометара пречника 
Ø160, R 1/2", опсега 0-10 

комад 

2   
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bar 

19 Набавка и монтажа 
живиног термометра, 
правог R 1/2", у 
заштитној чаури, мерног 
опсега 0-130 °C 

комад 

2   

20 Набавка и монтажа 
црних челичних 
бешавних цеви, 
укључујући цевне 
лукове, материјал за 
заваривање, спајање, 
заптивање, качење, 
проводнице, украсне 
розетне, фиксне и 
клизне ослонце, 
следећих димензија  
DN80 (Ø88,9x2,9 mm) 

паушал 

1   

21 Набавка и монтажа 
црних челичних 
бешавних цеви, 
укључујући цевне 
лукове, материјал за 
заваривање, спајање, 
заптивање, качење, 
проводнице, украсне 
розетне, фиксне и 
клизне ослонце, 
следећих димензија  
DN65 (Ø76,1x2,6 mm) 

паушал 

1   

22 Набавка и монтажа 
црних челичних 
бешавних цеви, 
укључујући цевне 
лукове, материјал за 
заваривање, спајање, 
заптивање, качење, 
проводнице, украсне 
розетне, фиксне и 
клизне ослонце, 
следећих димензија  
DN50 (Ø60,3x2,6 mm) 

паушал 

1   

23 Набавка и монтажа 
црних челичних 
бешавних цеви, 
укључујући цевне 
лукове, материјал за 
заваривање, спајање, 
заптивање, качење, 
проводнице, украсне 
розетне, фиксне и 
клизне ослонце, 
следећих димензија  
DN20 (Ø26,9x2,3 mm) 

паушал 

1   
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24 Набавка и монтажа 
црних челичних 
бешавних цеви, 
укључујући цевне 
лукове, материјал за 
заваривање, спајање, 
заптивање, качење, 
проводнице, украсне 
розетне, фиксне и 
клизне ослонце, 
следећих димензија  
DN15 (Ø21,3x2,0 mm) 

паушал 

1   

25 Набавка и монтажа 
затворене експанзионе 
посуде корисне 
запремине мин 80lit. 

комад 

1   

26 Двоструко минизирање 
цеви и прибора за 
качење. 

паушал 

1   

27 Изолација цевовода 
топле воде минералном 
вуном дебљине 50 mm у 
плашту од 
алуминијумског лима 
дебљине 0,6 мм. 

паушал 

1   

28 Набавка и монтажа 
електронског контролера 
који управља 
комплетном испоруком 
топлотне енергије 
(одржава одговарајућу 
температуру воде у 
акумулатору топлоте) 
према спољној 
температури, и то:  
- радом котла на 
агропелет (паљење и 
гашење) као водећег 
котла у каскади, радом 
циркулационе пумпе и 
заштитом хладног краја 
котла на агропелет и 
- радом постојећег котла 
VIESSMANN PAROMAT 
SIMPLEX на природни 
гас (паљење и гашење) 
као вршног котла и 
радом циркулационе 
пумпе. У ову ставку 
урачунати сензор 
спољне температуре и 
мин 3. уронска сензора 
температуре воде у 
цеви, као и одговарајуће 

комад 

1   
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чауре и сигналне 
каблове. 
Електронски контролер 
мора имати локални 
дисплеј, могућност 
хоризонталног 
померања и померања 
нагиба криве, интерфејс 
мора бити на српском 
језику, M-BUS протокол, 
могућност прекида 
грејања на +15oC, мин. 
недељни календар са 
могучношћу 
подешавања 3 режима 
рада у току дана. 

29 Уземљење котла на 
агропелет, пужних 
транспортера и 
екстерног складишта 
траком FeZn 25x4mm. 
Спој траке са опремом 
остварити варењем. 
Траку спојити на 
најближе место са 
темељним 
уземљивачем. 

м 

75   

30 Изједначавање 
потенцијала све металне 
опреме у котларници. 
Изједначавање 
потенцијала остварити 
жуто-зеленом жицом P/f 
16mm2. 

паушал 

1   

31 Испорука и монтажа 
разводног ормана RO-
KOT. Орман монтирати 
на унутрашњи зид 
котларнице. Орман 
израдити од два пута 
декантираног лима, IP 
54, инсталисане снаге 
15kW. Опрема у орману 
је следећа: 
- главни прекидач 40A 
- 2 x аутоматски 
осигурач 6A, 6kA 
- 6 x аутоматски 
осигурач 10A, 6kA 
- 3 x аутоматски 
осигурач 16A, 6kA 
- 3 x аутоматски 
осигурач 32A 
- унутрашња светиљка 

паушал 

1   
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24W 
- 3xконтактор CN10A 
НА ОРМАНУ 
- СВЕ СТОП ТАСТЕР 
-МОНОФАЗНА 
УТИЧНИЦА 16А 
- УКО-УТО 32А 
-сав пратећи материјал, 
клеме, уводнице, ДИН 
шине и сл. 

32 Испорука и монтажа 
напојних каблова за 
напајање од ГРО до РО-
КОТ, од РО-КОТ до 
разводног ормана на 
котлу, од РО-КОТ до 
пужног транспортера и 
од РО-КОТ до 
контролера. 
PP00-y 5x6mm2 

м 

25   

33 Испорука и монтажа 
напојних каблова за 
напајање од ГРО до РО-
КОТ, од РО-КОТ до 
разводног ормана на 
котлу, од РО-КОТ до 
пужног транспортера и 
од РО-КОТ до 
контролера. 
PP00-y 5x4mm2 

м 

15   

34 Испорука и монтажа 
напојних каблова за 
напајање од ГРО до РО-
КОТ, од РО-КОТ до 
разводног ормана на 
котлу, од РО-КОТ до 
пужног транспортера и 
од РО-КОТ до 
контролера. 
PP00-y 5x2,5mm2 

м 

75   

35 Испорука и монтажа 
ПНК регала за 
постављање каблова. 
ПНК је димензија 
100x50mm 

м 

25   

36 Испорука и монтажа 
ПВЦ цеви за 
постављање каблова. 
ПВЦ је следећих 
димензија: fi 19mm 

м 

35   

37 Испорука и монтажа 
ПВЦ цеви за 
постављање каблова. 
ПВЦ је следећих 

м 

25   
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димензија: fi 29mm 

38 Испорука и монтажа 
ормана лица места са 
СТАРТ-СТОП тастером 
за пужни траснпортер 

ком 

1   

39 Израда пројеката 
изведеног стања ( по три 
примерка машински + 
електро + грађев.) 

паушал 

1   

40 Обука запослених паушал 1   

41 Припремно-завршни 
радови и транспортни 
трошкови 

паушал 

1   

 УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

 ПДВ  

 УКУПНО СА ПДВ-ом  

 
 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 

Редни 
број 

Опис радова Јединица 
мере 

Количина Јединична 
цена 

Укупно 

1 Санација пода 
просторије у циљу 
обезбеђења услова за 
постављање опреме. 
Под мора да буде раван. 
Обрачун по систему 
кључ у руке. 

паушал 1 

 

 

2 Адаптација унутрашњег 
простора из разлога 
добијања потребних 
висина и унутрашњег 
габарита због 
постављања опреме.  
Обрачун по систему 
кључ у руке. 

паушал 1 

 

 

3 Обезбеђивање 
хидроизолованости 
крова (обезбедити 
паропропусност и 
водонепропусност) Шут 
прикупити, изнети, 
утоварити на камион и 
одвести на градску 
депонију. 
Обрачун по систему 
кључ у руке. 

паушал 

1   

4 Пробијање  зида 
димњака од пуне опеке 
и преградних зидова за  
пролаз инсталација. 
Пажљиво рушити 

паушал 

1   
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делове зида, да се не 
растресе зидна маса, 
продоре заптити 
противпожарном 
изолационом пеном 
FBS90 тражене 
ватроотпорности F120, 
са постављањем 
изолациних чепова FBA-
S. Шут прикупили, 
изнети. утоварити на 
камион и одвести на 
градску депонију.  
Обрачун по систему 
кључ у руке. 

5 Израда и монтажа  
вентилационих отвора 
(жалузина) израђених од 
челичних профила. 
Ценом обухватити 
потребну 
подконструкцију, сав рад 
иматеријал и уградњу по 
систему кључ у руке. 
Претходно је потребно 
извршити пробијање 
отвора у зидовима. 
Обрачун по ком комплет 
постављене жалузине. 
50x40 cm 

комад 

1   

6 Израда и монтажа  
вентилационих отвора 
(жалузина) израђених од 
челичних профила. 
Ценом обухватити 
потребну 
подконструкцију, сав рад 
иматеријал и уградњу по 
систему кључ у руке. 
Претходно је потребно 
извршити пробијање 
отвора у зидовима. 
Обрачун по ком комплет 
постављене жалузине. 
40x30 cm 

комад 

1   

7 Завршно чишћење 
просторије од шута. Шут 
прикупили, изнети. 
утоварити на камион и 
одвести на градску 
депонију.  

м² 

35   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 
 
-МАШИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ __________________________ 
-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ                 __________________________ 
-УКУПНО БЕЗ ПДВ-а                          __________________________ 
-ПДВ-а                                                 __________________________ 
 
-УКУПНО СА ПДВ-ом                          __________________________ 
 
 
 
Уз понуду понуђач је дужан да достави следећу документацију: 
 
1.Термин план испоруке и монтаже опреме, пуштања у рад приказан у облику 
Гантовог дијаграма, који на недељној бази приказује сваку појединачну 
активност, а минимално активности наведене у предмеру. 
 

2.Изјава произвођача опреме на меморандуму предузећа, под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу да је: 
-котао конструисан за сагоревање агропелета који је произведен у складу са 
захтевима СРПС ЕН 14961-6 и да опрема подлеже гаранцији у гарантном року 
и 
-котао произведен у складу са СРПС ЕН 303-5, односно ЕН 303-5 и да приложи 
копију серификата као доказ. 
 
3.Изјава понуђача на меморандуму предузећа, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да: 
-је понуђач овлашћени испоручилац опреме коју нуди, а у коју спадају котао са 
свим пратећим елементима за аутоматски рад и дозирање, као и складиште 
агропелета о чему мора приложити доказ који мора бити потписан од стране 
произвођача опреме (потврда, овлашћење или други важећи документ издат од 
стране произвођача опреме) 
-номинална снага котла (котлова) прелази 50% снаге постојеће котларнице, тј. 
да је већа од 115кW, 
-је котао потпуно аутоматизован тј. да котао има аутоматску потпалу и гашење, 
да поседује потпуно аутоматизовано дозирање агропелета у котао у зависности 
од потребе за енергијом и да има потпуно аутоматизовано одвођење пепела, 
-котао има кориснички интерфејс са могућношћу подешавања параметара у 
складу са потребама система и према типу горива на минимум три језика, од 
којих обавезно морају бити заступљени српски и мађарски језик, 
-капацитет складишта износи мин. 8,5м3,  
-су обезбеђени сервисна подршка и резервни делови у гарантном и 
вангарантном року, 
-поседује сву одговарајућу атестно-техничку документацију за опрему која је 
предмет понуде 
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4.Решење о испуњености услова за бављење пословима унапређења заштите 
од пожара, које издаје МУП РС, Сектор за заштиту и спасавање-Управа за 
превентиву 
 
 
5.Сертификате ISO 9001 (о успостављеном систему управљања квалитетом) и 
OHSAS ISO 18001 (о успостављеном систему управљања заштитом здравља и 
безбедности на раду) за понуђача 

 
Обилазак локације: 
Заинтересовани понуђачи обавезни су да изврше обилазак локације пре 
достављања понуде за учешће у јавној набавци 05/15/ОП, уз обавезно 
присуство овлашћеног лица Геронтолошког центра из Суботце.Заинтересовани 
понуђачи могу извршити увид и у постојећу пројектну документацију сваког 
радног дана осим дана одређеног за отварање понуда у термину од 10,30 до 
12,30 часова, у просторијама Геронтолошког центра из Суботице, Алеја 
Маршала Тита 31, Суботица, контакт особа Пајић Зоран, организатор Службе 
„Услуга“ (контакт телефон 062 294220) или Илија Поповић, предрадник 
одељења одржавања (контакт телефон 062 783176). 
Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, 
која се налази у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума 
обиласка локације и потписом овлашћеног лица, која представља доказ да је 
понуђач извршио своју обавезу. 
Понуђач је дужан да потписану потврду приложи уз своју понуду. 

 
 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ     

 
                                       ______________________ 

                                        Потпис и печат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, број набавке 05/15/ОП 

22 

 

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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

ЗАКОНА 
 

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

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да испуава услов из члана чл. 75. ст. 2.   
 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, којима доказује испуњеност кадровског 
капацитета и то следеће:  

1) да има ангажовано лице машинског инжињера уговором о раду или 
уговором о делу које поседује следеће лиценце: 
-330 одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, 
процесне и гасне технике 
-333 одговорни пројектант транспортних средстава, складишта и 
машинских конструкција и технологије 
-430 одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, 
процесне и гасне технике 
Услов је испуњен и ако наведене лиценце не поседује једно, већ 
више лица, али тада сва та лица морају бити ангажована.У уговору 
о делу посебно мора бити наведено да је лице ангажовано за 
потребе реализације набавке радова број 05/15/ОП која се односи 
на извођење радова на испоруци и монтажи котларнице за 
производњу топлотне енергије на бази агропелета у РЈ „Дом за 
одрасла лица“ Геронтолошког центра из Суботице.Уколико је лице 
ангажовано уговором о раду на одређено време потребно је да 
период његовог ангажовања покрива период извођења радова, 
дакле он мора бити у радном односу сво време извођења радова. 
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2) да има ангажовано лице електро инжињера уговором о раду или 
уговором о делу које поседује следеће лиценце: 
-350 одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и 
средњег напона 
-352 одговорни пројектант управљања електромоторним погонима, 
аутоматика, мерење и р. 
-450 одговорни извођач радова електроенергетских инсталација 
ниског и средњег напона 
Услов је испуњен и ако наведене лиценце не поседује једно, већ 
више лица, али тада сва та лица морају бити ангажована.У уговору 
о делу посебно мора бити наведено да је лице ангажовано за 
потребе реализације набавке радова број 05/15/ОП која се односи 
на извођење радова на испоруци и монтажи котларнице за 
производњу топлотне енергије на бази агропелета у РЈ „Дом за 
одрасла лица“ Геронтолошког центра из Суботице.Уколико је лице 
ангажовано уговором о раду на одређено време потребно је да 
период његовог ангажовања покрива период извођења радова, 
дакле он мора бити у радном односу сво време извођења радова. 
 
3) да има ангажовано лице грађевинског инжињера уговором о раду 
или уговором о делу које поседује следећу лиценцу: 
-310 одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката 
високоградње, нискоградње и хидроградње и 
410 одговорни извођач грађевинских конструкција и грађевинско-
занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и 
хидроградње  
 
У уговору о делу посебно мора бити наведено да је лице 
ангажовано за потребе реализације набавке радова број 05/15/ОП 
која се односи на извођење радова на испоруци и монтажи 
котларнице за производњу топлотне енергије на бази агропелета у 
РЈ „Дом за одрасла лица“ Геронтолошког центра из 
Суботице.Уколико је лице ангажовано уговором о раду на одређено 
време потребно је да период његовог ангажовања покрива период 
извођења радова, дакле он мора бити у радном односу сво време 
извођења радова. 
 
4) да има ангажовано лице инжињера уговором о раду или 
уговором о делу које поседује уверење о положеном стручном 
испиту из области заштите од пожара, издато од стране МУП РС-
Сектор за ванредне ситуације. 
У уговору о делу посебно мора бити наведено да је лице 
ангажовано за потребе реализације набавке радова број 05/15/ОП 
која се односи на извођење радова на испоруци и монтажи 
котларнице за производњу топлотне енергије на бази агропелета у 
РЈ „Дом за одрасла лица“ Геронтолошког центра из 
Суботице.Уколико је лице ангажовано уговором о раду на одређено 
време потребно је да период његовог ангажовања покрива период 
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извођења радова, дакле он мора бити у радном односу сво време 
извођења радова. 

 
5) да има минимално ангажована три радника уговором о раду која 
поседују уверење о стручној оспособљености заваривача за 
аутогено заваривање.Ова лица могу бити ангажована уговором о 
раду на неодређено време или уговором о раду на одређено време, 
с тим да уколико су ангажована уговором о раду на одређено време 
потребно је да период његовог ангажовања покрива период 
извођења радова, дакле они морају бити у радном односу сво 
време извођења радова. 
 
6) да има минимално ангажована два радника уговором о раду која 
поседују уверење о стручној оспособљености заваривача за РЕЛ 
заваривање.Ова лица могу бити ангажовано уговором о раду на 
неодређено време или уговором о раду на одређено време, с тим 
да уколико су ангажована уговором о раду на одређено време 
потребно је да период њиховог ангажовања покрива период 
извођења радова, дакле они морају бити у радном односу сво 
време извођења радова. 
 
 
7) да има минимално пет ангажованих  радника машинске струке 
уговором о раду.Ова лица мгу бити ангажована уговором о раду на 
неодређено време или уговором о раду на одређено време, с тим 
да уколико су ангажована уговором о раду на одређено време 
потребно је да период њиховог ангажовања покрива период 
извођења радова, дакле они морају бити у радном односу сво 
време извођења радова. 
 
8)да је понуђач израдио и пустио у рад у последње 3 године 
минимално једну потпуно аутоматску котларницу на агропелет, а 
која се тренутно налази у погону, снаге 100-200kW са складиштем 
које је димензионисано за сутономију котла минимално 10 дана при 
пуном оптерећењу котла који ради 16 часова дневно, аутоматским 
дозирањем агропелета у котао и аутоматским изношењем пепела. 
 

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

 

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

 
 
 
 
 

. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

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

 

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

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

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

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
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доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац 
изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача 
из групе понуђача и оверена печатом.  
 

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

1) За машинског инжињера-фотокопије уговора о раду или уговора о 
делу са ангажованим лицем које поседује лиценцу 330,333,430, 
фотокопије лиценце са оригиналним потписом и печатом ангажованог 
лица и потврде Инжењерске коморе Србије да му издата лиценца није 
одузета, пријава на обавезно социјално осигурање. 

2) За електро инжињера-фотокопије уговора о раду или уговора о делу 
са ангажованим лицем које поседује лиценцу 350,352,450, фотокопије 
лиценце са оригиналним потписом и печатом ангажованог лица и 
потврде Инжењерске коморе Србије да му издата лиценца није 
одузета, пријава на обавезно социјално осигурање. 

3) За грађевинског инжињера-фотокопије уговора о раду или уговора о 
делу са ангажованим лицем које поседује лиценцу 310 и 410, 
фотокопије лиценце са оригиналним потписом и печатом ангажованог 
лица и потврде Инжењерске коморе Србије да му издата лиценца није 
одузета, пријава на обавезно социјално осигурање. 

4) За инжињера који има положен стручни испит из области заштите од 
пожара-Уверење о положеном стручном испиту из области заштите од 
пожара, издато од стране МУП РС-Сектор за ванредне ситуације, 
фотокопије уговора о раду или уговора о делу , пријава на обавезно 
социјално осигурање.  

5) Уверење о стручној оспособљености заваривача за аутогено 
заваривање за два радника које издаје акредитована институција, 
фотокопија уговора о раду, фотокопиија радне кљижице и пријава на 
обавезно социјално осигурање  

6) Уверење о стручној оспособљености заваривача за РЕЛ заваривање 
које издаје акредитована институција за минимално једног радника, 
фотокопија уговора о раду, фотокопиија радне кљижице и пријава на 
обавезно социјално осигурање  

7) фотокопија уговора о раду, фотокопија радне кљижице и пријава на 
обавезно социјално осигурање за минимално пет радника машинске 
струке 

8) фотокопија уговора о извођењу радова и окончана ситуација 
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког 
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4).  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1)-4). 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке 

и са сајта наручиоца. 

Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, затвореној 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: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 
24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –
Постављање котларнице на агропелет у радној јединици „Дом за одрасла 
лица“, ЈН бр. 05/15/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  
дана 13.03.2015. и на интернет страници наручиоца.Последњи дан рока, 
односно датум и сат  за подношење понуда је 14.04.2015.  године до 12,00 
часова.Понуда која је приспела након датума и сата одређеног за подношење 
понуда сматраће се неблаговременом.  
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће 
бити враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
У складу са чланом 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење 
електронске понуде. 
    
Понуда мора да садржи: 
 

1.Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова- 
попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају 
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба 
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дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
 
2.образац понуде- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца 
понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и 
печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач 
из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији 
, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
 
3.модел уговора- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде 
у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
 
4.образац структуре цена- попуњен, потписан и печатиран од стране 
подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, 
а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да 
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији ,наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
 
5.образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и печатиран од 
стране подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са 
подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи 
определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате 
у конкурсној документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
 
6.Образац изјаве о независној понуди-Изјаву потписује и печатира понуђач који 
наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група 
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понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
7.Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона- Изјаву потписује и 
печатира понуђач који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико 
понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
8.Потврду о обиласку локације (оврену и потписану од стране овлашћеног лица 
наручиоца). 
 
9.Термин план испоруке и монтаже опреме, пуштања у рад приказан у облику 
Гантовог дијаграма, који на недељној бази приказује сваку појединачну 
активност, а минимално активности наведене у предмеру. 
 

10.Изјава произвођача опреме на меморандуму предузећа, под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу да је: котао конструисан за 
сагоревање агропелета који је произведен у складу са захтевима СРПС ЕН 
14961-6 и да опрема подлеже гаранцији у гарантном року и да је котао 
произведен у складу са СРПС ЕН 303-5, односно ЕН 303-5 уз прилагање копије 
серификата као доказа. 
 
11.Изјава понуђача на меморандуму предузећа, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да: 
 
-је понуђач овлашћени испоручилац опреме коју нуди, а у коју спадају котао са 
свим пратећим елементима за аутоматски рад и дозирање, као и складиште 
агропелета о чему мора приложити доказ који мора бити потписан од стране 
произвођача опреме (потврда, овлашћење или други важећи документ издат од 
стране произвођача опреме) 
-номинална снага котла (котлова) прелази 50% снаге постојеће котларнице, тј. 
да је већа од 115кW, 
-је котао потпуно аутоматизован тј. да котао има аутоматску потпалу и гашење, 
да поседује потпуно аутоматизовано дозирање агропелета у котао у зависности 
од потребе за енергијом и да има потпуно аутоматизовано одвођење пепела, 
-котао има кориснички интерфејс са могућношћу подешавања параметара у 
складу са потребама система и према типу горива на минимум три језика, од 
којих обавезно морају бити заступљени српски и мађарски језик, 
-капацитет складишта износи мин. 8,5м3,  
-су обезбеђени сервисна подршка и резервни делови у гарантном и 
вангарантном року, 
-поседује сву одговарајућу атестно-техничку документацију за опрему која је 
предмет понуде 
 
12.Решење о испуњености услова за бављење пословима унапређења заштите 
од пожара, које издаје МУП РС, Сектор за заштиту и спасавање-Управа за 
превентиву 
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13.Сертификате ISO 9001 (о успостављеном систему управљања квалитетом) и 
OHSAS ISO 18001 (о успостављеном систему управљања заштитом здравља и 
безбедности на раду) за понуђача 

14.доказе о испуњавању услова из члана 76. Закона који се односе на 
кадровски капацитет 
 
-За машинског инжињера-фотокопије уговора о раду или уговора о делу са 
ангажованим лицем које поседује лиценцу 330,333 и 430, фотокопије лиценце 
са оригиналним потписом и печатом ангажованог лица и потврде Инжењерске 
коморе Србије да му издата лиценца није одузета, пријава на обавезно 
социјално осигурање. 
-За електро инжињера-фотокопије уговора о раду или уговора о делу са 
ангажованим лицем које поседује лиценцу 350,352,450, фотокопије лиценце са 
оригиналним потписом и печатом ангажованог лица и потврде Инжењерске 
коморе Србије да му издата лиценца није одузета, пријава на обавезно 
социјално осигурање. 
-За грађевинског инжињера-фотокопије уговора о раду или уговора о делу са 
ангажованим лицем које поседује лиценцу 310 и 410, фотокопије лиценце са 
оригиналним потписом и печатом ангажованог лица и потврде Инжењерске 
коморе Србије да му издата лиценца није одузета, пријава на обавезно 
социјално осигурање. 
-За инжињера који има положен стручни испит из области заштите од пожара-
Уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато 
од стране МУП РС-Сектор за ванредне ситуације, фотокопије уговора о раду 
или уговора о делу, пријава на обавезно социјално осигурање.  
-Уверење о стручној оспособљености заваривача за аутогено заваривање за 
два радника које издаје акредитована институција, фотокопија уговора о раду, 
фотокопиија радне кљижице и пријава на обавезно социјално осигурање  
-Уверење о стручној оспособљености заваривача за РЕЛ заваривање које 
издаје акредитована институција за минимално једног радника, фотокопија 
уговора о раду, фотокопиија радне кљижице и пријава на обавезно социјално 
осигурање  
-фотокопија уговора о раду, фотокопија радне кљижице и пријава на обавезно 
социјално осигурање за минимално пет радника машинске струке 
-фотокопија уговора о извођењу радова и окончана ситуација 
 
16.Оргинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за повраћај авансног плаћања 
 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 

4. 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. 
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки 
центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботуца,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова – Постављање котларнице на 
агропелет у радној јединици „Дом за одрасла лица“, ЈН бр. 05/15/ОП - НЕ 
ОТВАРАТИ”или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Постављање котларнице на 
агропелет у радној јединици „Дом за одрасла лица“, ЈН бр. 05/15/ОП - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Постављање котларнице на 
агропелет у радној јединици „Дом за одрасла лица“, ЈН бр. 05/15/ОП - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Постављање котларнице на 
агропелет у радној јединици „Дом за одрасла лица“, ЈН бр. 05/15/ОП - 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. 
 
5. 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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
8. 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. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли за извођење радова захтева 
исплату аванса, као и у коликом износу, с тим да аванс не може бити већи од 
60% укупне вредности тј. цене радова. 
Исплату преосталог дела уговореног износа, односно целокупни износ 
уговорених радова уколико понуђач није захтевао уплату аванса, наручилац ће 
извршити у року од 45 дана од дана испостављања привремених ситуација и 
окончане ситуације. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Понуђач треба у понуди да наведе који рок гаранције обезбеђује за радове који 
су предмет набавке, рачунајући од дана извршене примопредаје радова, у 
складу са важећим прописима. 
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Понуђач је дужан да за материјал да (обезбеди) произвођачку гаранцију. 
 
9.3. Захтев у погледу рока (извођења радова) 
Рок за извођење радова који су предмет набавке не може бити дужи од 180 
дана рачунајући од дана увођења извођача радова у посао. 
Извођење радова који су предмет набавке врши се на адреси 
наручиоца:Геронтолошки центар, Радна јединица „Дом за одрасла лица“, улица 
Чикош Беле број 34, Суботица. 
Продужење рока извођења радова могуће је искључиво уз сагласност обе 
стране, у случају наступања више силе или других објективних узрока који 
онемогућавају да се посао обави у уговореном року, а који наручиоцу и 
понуђачу нису били познати нити су их могли предвидети. 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 220 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. 
 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, трошкови транспотра, сав 
потребан алат и радна снага.  
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима. 
 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
-Пореским обавезама – Пореска управа (Министарство финансија), Саве 
Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.порескауправа.гов.рс. -
Посредством државног органа пореске управе могу се добити исправне 
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
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аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају 
ови органи; 
-Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже 
Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса: www.сепа.гов.рс.  (Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, 
Београд. Интернет адреса: www.мерз.гов.рс. ); 
-Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд. 
Интернет адреса: www.минрзс.гов.рс.  
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
 Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
 

1) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања. Изабрани 
понуђач, који захтева авансно плаћање, се обавезује да у року од 15 
дана од дана закучења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију 
за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив.Банкарска гаранција за повраћај авансног 
плаћања издаје се у висини траженог аванса са ПДВ-ом, и мора да траје 
наjкраће до правдања аванса односно са роком важности до 
испостављања окончане ситуације. Наручилац ће уновчити банкарску 
гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе.Поднета банкарска гаранција не може 
да садржи 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. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
  

2) Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да  
у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко 
сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 
а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму.Рок важења менице је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се 
за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне 

http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  
 

3) Меницу за отклањање грешака у гарантном року- Изабрани понуђач 
се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном 
року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана 
од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од 
гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у 
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 
отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења 
предмета уговора у гарантном року. 
 

 
Понуђач који наступа самостално, Понуђач који наступа са подизвођачима, 
односно Група Понуђача је у обавези да уз понуду доставе обавезујуће 
писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције и то: 

 

 Оргинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање 
банкарске гаранције, које мора бити неопозива,безусловна и платива на први 
позив, у корист Наручиоца и то: 
 a)Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за повраћај авансног плаћања у у висини траженог аванса са ПДВ-ом 
и мора да траје наjкраће до правдања аванса односно са роком важности до 
испостављања окончане ситуације. 
   
Напомена: Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да 
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања преда Наручиоцу у року 
предвиђеном у конкурсној документацији.  

 

13.ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
   
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним 
набавкама;  

2) учинио повреду конкуренције;   
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога 

одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
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обавезао.  
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне три године. 
 

Доказ може бити: 
 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног 

органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;   
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 

уговореном року;   
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу 

са пројектом, односно уговором;   
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора 

дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују 
облигациони односи;   

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која 
нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе 
понуђача.   

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који 
води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне 
набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.  
 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има 
негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету 
ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 
дужан је да у у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 15% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.Рок важења 
менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се 
продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима 
и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену 
месну надлежност за решавање спорова.  
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14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, путем 
електронске поште на e-mail slavica@gcsu.rs или milan@gcsu.rs или факсом на 
број 024 556 030 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
05/15/ОП”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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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.  
 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 
најповољнија понуда“.  
 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ ПОНДЕРИ 

1 Цена радова 50 

2 Рок извођења радова 10 

3 Минимална излазна 
топлотна снага 

20 

4 Макимални степен 
корисности при номиналном 
(максималном) капацитету 
котла 

20 

 УКУПНО 100 

    
 

1. Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније цене 
и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 50,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најнижа понуђена цена подели са сваком појединачном понуђеном ценом и 
помножи са 50 ,односно пондере ако се најнижа цена подели са сваком 
појединачном ценом и помножи бројем пондера предвиђеним за тај 
критеријум. 

 
2.Бодовање понуђеног рока извођења радова ће се извести на следећи 
начин: 
 
<100 дана .................................................................10 бодова 
100-150 дана ............................................................6 бодова 
>150 дана................................................................1 бод 
 
Максималан рок за извођење радова је 180 дана. 
 
3. Бодовање минималне излазне топлотне снаге ће се извести на следећи 
начин: 
  
 
26-30% .................................................................5 бодова 
21-25% ...................................................................10 бодова 
<20%........................................................................20 бодова 
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4. Бодовање макималног степенa корисности при номиналном 
(максималном) капацитету котла утврђеном приликом сагореваwа 
агропелета одговарајућег квалитета произведеном према SRPS EN 14961-6 
ће се извести на следећи начин: 
 
83-87% .................................................................5 бодова 
88-91% ...................................................................10 бодова 
>91%........................................................................20 бодова 
 

Понуђач је дужан да обезбеди доказе за бодовање критеријума под 3) и 4), у 
супротном биће му додељено 0 пондера.  
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. 
 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

21. ИЗРАДА ГАНТОГРАМА РОКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Извођач је дужан да као посебан прилог уз образац понуде, сачини, потпише, 
овери и приложи оперативно/термински план - гантограм рока реализације 
комплетне јавне набавке. 

Оперативно/термински план – гантограм мора бити у складу са понуђеним 
роковима (рок извођења радова са испоруком и уградњом опреме и 
материјала, укупан рок реализације комплетне јавне набавке и крајњи датум 
реализације комплетне јавне набавке) и мора ускладити набавку, испоруку 
опреме и материјала и извођење радова. С обзиром да је објекат у функцији и 
да не може у дужем периоду да се поремети његова функционалност, у току и 
по извођењу радова морају се применити активности везане за безбедност и 
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здравље на раду, у смислу безбедности објекта, опреме и људи у њему. У том 
смислу морају се предвидети одговарајуће технологије рада и динамика истих, 
а све то уз минимално ремећење рада система и комфора корисника 
Наручиоца.  

 
22.  КОНАЧАН ОБРАЧУН-ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 
  
Након завршетка уговорених радова, Наручилац и извођач – изабрани понуђач, 
ће сачинити записник у коме ће навести и обрачунати све параметре, који утичу 
на коначан обрачун и то: 

 укупно уговорена цена, 

 датуми реализације извођења радова и предате техничке и друге пратеће 
документације (атести, сертификати, декларације, оверене гарантне 
листове и/или сл.) и отклоњеним евентуално констатованим недостацима, 

 износ исплаћеног аванса, 

 коначан износ који понуђач (извођач) треба да прими по овом записнику. 

На основу Записника о коначном обрачуну, може се испоставити окончана 
ситуација. 

 
23. ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 

Понуђач се обавезује у гарантном периоду да ће се од писменог (и/или факс) 
позива-обавештења Наручиоца, одазвати у року од 2 дана, а да ће у наредна 3 
дана извршити детекцију квара и о томе писмено известити Наручиоца. 
Након одазива и извршене детекције квара, понуђач се обавезује да ће у 
најкраћем року, који не може бити дужи од 10 календарских дана, извршити 
поправку и довести систем у исправно стање. 
Уколико је у гарантном периоду у питању већи обим квара и понуђач предвиђа 
да ће поправка трајати дуже од 10 календарских дана, понуђач се обавезује да 
изведе радове и привремено оспособи систем, до коначног отклањања квара.  

Евенутална оштећења и недостаци настали у транспорту или приликом 
истовара, или уградње, падају на терет понуђача-изабраног извођача и морају 
се отклонити о његовом трошку. У гарантном периоду гаранција подразумева 
одржавање-евентуалну поправку или по потреби замену испоручене опреме. 
Уколико се у гарантном периоду, због врсте, начина и обима, поправка не може 
извршити на лицу места, извођач-изабрани понуђач, је обавезан да опрему о 
свом трошку поправи, што подразумева демонтажу опреме, транспорт опреме 
до фабрике произвођача (укључујући и извозне таксе са шпедитерским 
услугама), поправку опреме, транспорт опреме до објекта, увозне таксе, 
шпедитерске услуге, монтажу опреме, испитивање и успешно стављање у 
функцију, с тим да се за ту опрему продужава гарантни период за период 
колико је опрема била ван погона-функције. Уколико се утврди да се опрема не 
може поправити, понуђач-испоручилац ће исту заменити другом опремом, 
истих карактеристика и  најмање истог квалитета о свом трошку уз све 
трошкове наведене у претходном ставу, који такође падају на његов терет, а 
све у горе наведеном року. У овом случају испоручилац мора тражити 
сагласност Наручиоца за замену опреме. 
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Извођач се обавезује да изведе радове, угради материјал и опрему у складу са 
важећим законима, техничким прописима, стандардима и препорукама, а на 
основу техничке спецификације из тачке 6. За уграђен материјал и опрему, 
извођач даје гаранцију у складу са упутствима произвођача што доказује 
поседовањем оверених гарантних листова са условима гаранције, атеста или 
декларације о квалитету опреме и материјала, а које ће предати Наручиоцу. 

 

24. ИНТЕРНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ-ПРИЈЕМИ  

 
ИНТЕРНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ-ПРИЈЕМИ 
 
Представници Наручиоца и извођача ће, након успешно извршених интерних 
техничких прегледа-пријема изведених радова о томе сачинити и потписати 
ЗАПИСНИКЕ.  
Интерни технички преглед-пријем изведених радова се може обавити када се 
од стране одговорног извођача радова и надзорног органа Наручиоца, 
констатује у грађевинском дневнику да су радови завршени и да се може 
приступити примопредаји изведених радова. 

Након тога, комисија Наручиоца ће уз присуство представника извођача у 
наредних 5 дана на лицу места, обавити интерни технички преглед-пријем (који 
ће обухватити и сву техничку документацију, пратећу документацију-атести, 
гарантни листови, сертификати, декларације и/или сл.). 
Извођач је дужан да у року који одреди комисија за интерни технички преглед 
отклони све евентуалне недостатке и примедбе. У зависности од обима и врсте 
примедби и евентуалних недостатака, Наручилац може захтевати да се 
интерни технички преглед-пријем изврши поново. У том случају, интерни 
технички преглед-пријем је извршен успешно, тек по отклањању констатованих 
примедби и недостатака, а изведени радови су примљени од стране 
Наручиоца. 

 
 
25. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
Понуђачи су обавезни  да изврше обилазак локације на адреси Чикош Беле  
број 34, Суботица, пре достављања понуде за учешће у јавној набавци 
05/15/ОП, уз обавезно присуство овлашћеног лица Геронтолошког центра из 
Суботце.Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак локације сваког 
радног дана осим дана предвиђеног за отварање понудау термину од 10,30 до 
12,30 часова, уз претходну најаву овлашћеном лицу (контакт особа Пајић 
Зоран, организатор Службе „Услуга“, 062 294220 или Илија Поповић, 
предрадник одељења одржавање 062 783176). 
Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, 
која се налази у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума 
обиласка локације и потписом овлашћеног лица, која представља доказ да је 
понуђач извршио своју обавезу. 
Понуђач је дужан да потписану потврду приложи уз своју понуду. 
Наручилац ће одбити понуду понуђача која не буде садржавала наведену 
потврду, односно понуду понуђача који није извршио обилазак локације. 
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26. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail slavica@gcsu.rs, факсом на број 024 556 030 
или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се 
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву 
за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или 
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није 
већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 
динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара 
уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на 
отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 
динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је 
та вредност већа од 80.000.000 динара. 
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
27. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр __________ од ____________ за јавну набавку радова- Постављање 
котларнице на агропелет у радној јединици „Дом за одрасла лица“, ЈН број 
05/15/ОП.  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) 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. 
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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Постављање котларнице на агропелет у 
радној јединици „Дом за одрасла лица“ 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
Понуђач је дужан да наведе да ли захтева 
исплату аванса, као и у коликом износу, с 
тим да аванс не може бити већи од 60% 
укупне вредности тј. цене радова.Исплата 
преосталог дела уговорене цене радова, 
односно целокупног износа уколико понуђач 
није захтевао аванс, биће извршена у року 
од 45 дана од дана испостављања 
привремених (месечних) ситуација и 
окончане ситуације.  

 
Аванс ____% уговорене 
цене радова по закључењу 
уговора, а преостали износ, 
односно целокупни износ 
уговорених радова уколико 
понуђач није захтевао 
уплату аванса, у року од 45 
дана од дана испостав-
љања привремених 
ситуација и окончане 
ситуације. 
 

Рок важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 
220 дана од дана отварања понуда. 

Рок важења понуде износи 
_________ дана од дана 
отварања понуда. 

Рок извршења радова 
Рок за извођење радова који су предмет 
набавке не може бити дужи од 180 дана 
рачунајући од дана увођења извођача 
радова у посао. 

Рок за извођење радова 
који су предмет набавке 
износи _______ дана од 
дана увођења извођача 
радова у посао. 

Гарантни период 
Понуђач треба у понуди да наведе који рок 
гаранције обезбеђује за радове који су 
предмет набавке, рачунајући од дана 
извршене примопредаје радова, у складу са 
важећим прописима. 
Понуђач је дужан да за материјал да 
(обезбеди) произвођачку гаранцију. 

Гаранција на изведене 
радове износи __________ 
месеци рачунајући од дана 
извршене примопредаје 
радова. 
Понуђач је дужан да за 
материјал да (обезбеди) 
произвођачку гаранцију. 

 
Место и начин извршења радова 
 

РЈ „Дом за одрасла лица“, 
улица Чикош Беле број 34, 
Суботица. 
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Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

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

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
 

 
Закључен између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Извођач радова), 
 
 
За потребе набавке радова који су предмет овог уговора Наручилац ангажује 
следеће подизвођаче или ће радове извршити група понуђача са следећим 
учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 
 -да је Наручилац у складу са чланом 32, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 13.03.2015. године за набавку радова- 
Постављање котларнице на агропелет у радној јединици „Дом за одрасла 
лица“, спровео отворени поступак јавне набавке број 05/15/ОП (редни број из 
плана набавке 1.3.3); 
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 -да је извођач радова дана _________________ године доставио понуду 
број ___________________ која је заведена код наручиоца под деловодним 
бројем ___________ ,која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог 
уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
 -да понуда извођача радова у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
 -да је наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона,на основу понуде 
извођача радова и одлуке о додели уговора број ______________ од 
______________,изабрао означеног извођача радова за извођење радова који 
су предмет уговора. 

Члан 2. 
 

 Предмет уговора је набавка радова– Постављање котларнице на 
агропелет у радној јединици „Дом за одрасла лица“, која је саставни део његове 
понуде. 
 

Члан 3. 
  
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку радова из члана 2. Уговора без урачунатог пореза на 
додату вредност у износу од ________________ динара 
- порез на додату вредност у износу од _______________ динара, 
 
тако да укупна цена са урачунатим порезом на додату вредност износи: 
________________ динара. 
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, трошкови транспотра, сав 
потребан алат и радна снага.  
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Порез на додату вредност плаћа наручилац. 
 

Члан 4. 
 
 Наручилац се обавезује да ће извођачу радова исплатити аванс у износу 
од ______% уговорене цене радова по закључењу уговора, а преостали износ, 
односно целокупни износ уговорених радова уколико понуђач није захтевао 
уплату аванса, у року од 45 дана од дана испостављања привремених 
ситуација и окончане ситуације. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

Члан 5. 
 

   Извођач радова се обавезује да ће радове који су предмет уговора 
извршити у року од ______________   дана рачунајући од дана увођења у 
посао.  
 Извођач радова се обавезује да радове који су предмет уговарања 
изведе у складу са важећим прописима, стандардима и препорукама, а на 
основу техничке спецификације. 
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Члан 6. 
 

            Извођач радова се обавезује да радове који су предмет уговора врши у 
сагласности са наручиоцем, у заједнички одређеним терминима и по утврђеној 
динамици, а на начин на који се омогућава несметано обављање процеса рада 
код наручиоца. 

Члан 7. 
 

 Обавезује се извођач радова да у току извођења радова предузме све 
потребне мере на заштити запослених у складу са одредбама закона о 
безбедности и здрављу на раду, у супротном, извођач радова сносиће 
одговорност за штету која настане као последица непридржавања наведених 
прописа. 

Члан 8. 
 

 Уколико би извођач радова поједине послове поверио трећим лицима 
(подизвођач), и у том случају сву одговорност за тако извршене радове сноси у 
овом уговору означени извођач радова. 
 

Члан 9. 
 

 Обавезе Извођача радова су следеће: 

1. Да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, уколико 
је понуђач у понуди захтевао исплату аванса 

2. Да достави меницу као гаранцију за добро извршење посла 

3. Да достави меницу за отклањање грешака у гарантном року 

4. За евентуално уплаћен аванс испостави авансни рачун 

5. Да све радове из члана 1. и 2. овог уговора, изведе стручно, квалитетно 
да угради материјал и опрему у складу са важећим законима, техничким 
прописима, стандардима и препорукама, а на основу техничке 
спецификације и уз примену одредби Закона о планирању и изградњи. 

6. Да за уграђен материјал и опрему обезбеди гаранцију у складу са 
упутствима произвођача што доказује поседовањем оверених гарантних 
листова (са условима гаранције) и обезбеди  атесте или декларације о 
квалитету опреме и материјала које ће предати Наручиоцу. 

7. Да радове за које је потребно искључење електичне енергије, изведе у 
заједнички одређеном року, а на основу писменог одобрења од стране 
Наручиоца 

8. Да за извођење радова обезбеди сав алат и опрему 

9. Да све запослене на извођењу радова осигура од повреда на раду, 
професионалних обољења или обољења у вези са радом, ради 
обезбеђивања надокнаде штете, као и да обучи запослене и извршава 
обавезе у погледу примене мера заштите, а све у складу са Законом о 
безбедности и здрављу на раду и интерним прописима Наручиоца. 

10. Да изради ЕЛАБОРАТ О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА (који доставља 
надлежној инспекцији рада) у складу са Законом о безбедности и 
здрављу на раду и да на градилишту предузме све мере заштите и 
обезбеђења градилишта, од евентуалних штета по запослене, трећа 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, број набавке 05/15/ОП 

53 

 

лица и имовину, као и да преузме одговорност за последице због 
необезбеђености и необележености градилишта 

11. Да именује одговорне руководиоце радова и о томе писмено обавести 
Наручиоца 

12. Да именује одговорне пројектанте и о томе писмено обавести 
Наручиоца 

13. Да благовремено води грађевински дневник, грађевинску књигу и 
инспекцијску књигу 

14. Да обезбеди сву потребну документацију (атесте, гарантне листове, 
записнике о испитивању итд.) 

15. Да по завршетку радова о томе писмено обавести Наручиоца, са 
захтевом за интерне техничке прегледе-пријеме 

16. Да учествује у раду комисије Наручиоца при обављању интерних 
техничких прегледа-пријема изведених радова и да приступи 
отклањању евентуалних примедби у року који је за то одређен 

17. Да на градилишту одржава ред и чистоћу, уклони сав отпадни материјал 
и шут који настане у току извођења радова и да све јавне површине где 
се изводе радови доведе у првобитно или исправно стање 

 
Члан 10. 

 
Обавезе Наручиоца су следеће: 

 

1. Да захтева од Извођача примену мера прописаних Законом о 
безбедности и здрављу на раду 

2. Да пријави градилиште надлежној инспекцији рада 

3. Да благовремено обезбеди искључење струје за радове који могу 
изводити по успостављању безнапонског стања и да за те радове изда 
Извођачу одобрење 

4. Да именује стручне надзорне органе сходно Закону о планирању и 
изградњи 

5. Да обезбеди прикључак струје, коришћење воде, санитарног чвора, као и 
коришћење простора за магацин и просторију за раднике 

6. Да уредно оверава грађевински дневник и грађевинску књигу коју води 
одговорни руководилац радова Извођача 

7. Да организује и учествује у вршењу интерних техничких прегледа - 
пријема изведених радова, о чему ће се сачинити и обострано потписати 
записници 

8. Да након  испостављања окончане ситуације врати извођачу банкарску 
гаранцију која је дата као гаранција за повраћај аванса 

9. Да након истека  30 (тридесет) дана од завршетка радова који су предмет 
уговора врати извођачу меницу дату као гаранцију за добро извршење 
радова 

10. Да након истека гарантног рока извођачу врати меницу за отклањање 
грешака у гарантном року 
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11. Да изврши набавку 2 тоне агропелета за тестирање и пуштање опреме у 
рад 

12. Да изврши плаћање по испостављеном и овереном предрачуну, као и по 
испостављеној и овереној привременој и окончаној ситуацији, а у свему 
према уговореним роковима и условима. 

 
Члан 11. 

 
 Извођач радова обезбеђује гаранцију на изведене радове у року од _____ 
месеци од дана извршене примопредаје радова. 
           Понуђач је дужан да за уграђени материјал да (обезбеди) произвођачку 
гаранцију. 

Члан 12. 
 

           Извођач радова се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.Банкарска 
гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини траженог аванса са 
ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса односно са роком 
важности до испостављања окончане ситуације.Наручилац ће уновчити 
банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе. 
 Поднета банкарска гаранција не може да садржи 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.  

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг).  

 
Члан 13. 

 
                    Извођач радова се обавезује да  у року од 7 дана од дана 
закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Уколико се извођач радова налази на списку негативних референци који 
води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има 
негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове 
јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у  
року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
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достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

 
Члан 14. 

 
 Извођач радова се обавезује да у тенутку примопредаје  примопредаје  

предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко сопствену меницу за 
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од 
гарантног рока.  

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року 
у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би 
могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

               Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени 
позив Наручиоца, у року од 5 дана , отклони о свом трошку све недостатке који 
се односе на уговорени квалитет радова који су предмет уговора, као и сва 
оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног 
става по пријему писменог позива од стране наручиоца и не изврши ту обавезу у 
року датом у позиву, Наручилац  је овлашћен да за отклањање недостатака 
ангажује друго правно или физичко лице, на терет Понуђача, наплатом гаранције 
банке за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не 
покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањање горе наведених 
недостатака, Наручилац има право да од Извођача радова тражи накнаду 
штете, до пуног износа стварне штете.   

 
 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, број набавке 05/15/ОП 

56 

 

Члан 15. 

 Након завршетка уговорених радова, Наручилац и извођач – изабрани 
понуђач, ће сачинити записник у коме ће навести и обрачунати све параметре, 
који утичу на коначан обрачун и то: 

 укупно уговорена цена, 

 датуми реализације извођења радова и предате техничке и друге пратеће 
документације (атести, сертификати, декларације, оверене гарантне 
листове и/или сл.) и отклоњеним евентуално констатованим недостацима, 

 износ исплаћеног аванса, 

 коначан износ који понуђач (извођач) треба да прими по овом записнику. 

На основу Записника о коначном обрачуну, може се испоставити окончана 
ситуација. 

Члан 16. 

Понуђач се обавезује у гарантном периоду да ће се од писменог (и/или 
факс) позива-обавештења Наручиоца, одазвати у року од 2 дана, а да ће у 
наредна 3 дана извршити детекцију квара и о томе писмено известити 
Наручиоца. 

Након одазива и извршене детекције квара, понуђач се обавезује да ће у 
најкраћем року, који не може бити дужи од 10 календарских дана, извршити 
поправку и довести систем у исправно стање. 

Уколико је у гарантном периоду у питању већи обим квара и понуђач 
предвиђа да ће поправка трајати дуже од 10 календарских дана, понуђач се 
обавезује да изведе радове и привремено оспособи систем, до коначног 
отклањања квара.  

          Евенутална оштећења и недостаци настали у транспорту или приликом 
истовара, или уградње, падају на терет понуђача-изабраног извођача и морају 
се отклонити о његовом трошку. У гарантном периоду гаранција подразумева 
одржавање-евентуалну поправку или по потреби замену испоручене опреме. 

Уколико се у гарантном периоду, због врсте, начина и обима, поправка не 
може извршити на лицу места, извођач-изабрани понуђач, је обавезан да 
опрему о свом трошку поправи, што подразумева демонтажу опреме, 
транспорт опреме до фабрике произвођача (укључујући и извозне таксе са 
шпедитерским услугама), поправку опреме, транспорт опреме до објекта, 
увозне таксе, шпедитерске услуге, монтажу опреме, испитивање и успешно 
стављање у функцију, с тим да се за ту опрему продужава гарантни период за 
период колико је опрема била ван погона-функције. Уколико се утврди да се 
опрема не може поправити, понуђач-испоручилац ће исту заменити другом 
опремом, истих карактеристика и  најмање истог квалитета о свом трошку уз 
све трошкове наведене у претходном ставу, који такође падају на његов терет, 
а све у горе наведеном року. У овом случају испоручилац мора тражити 
сагласност Наручиоца за замену опреме. 

  Извођач се обавезује да изведе радове, угради материјал и опрему у 
складу са важећим законима, техничким прописима, стандардима и 
препорукама, а на основу техничке спецификације из тачке 6. За уграђен 
материјал и опрему, извођач даје гаранцију у складу са упутствима 
произвођача што доказује поседовањем оверених гарантних листова са 
условима гаранције, атеста или декларације о квалитету опреме и материјала, 
а које ће предати Наручиоцу. 
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Члан 17. 
 

Представници Наручиоца и извођача ће, након успешно извршених 
интерних техничких прегледа-пријема изведених радова о томе сачинити и 
потписати ЗАПИСНИКЕ.  

Интерни технички преглед-пријем изведених радова се може обавити 
када се од стране одговорног извођача радова и надзорног органа Наручиоца, 
констатује у грађевинском дневнику да су радови завршени и да се може 
приступити примопредаји изведених радова. 

Након тога, комисија Наручиоца ће уз присуство представника извођача у 
наредних 5 дана на лицу места, обавити интерни технички преглед-пријем (који 
ће обухватити и сву техничку документацију, пратећу документацију-атести, 
гарантни листови, сертификати, декларације и/или сл.). 

Извођач је дужан да у року који одреди комисија за интерни технички 
преглед отклони све евентуалне недостатке и примедбе. У зависности од 
обима и врсте примедби и евентуалних недостатака, Наручилац може 
захтевати да се интерни технички преглед-пријем изврши поново. У том случају, 
интерни технички преглед-пријем је извршен успешно, тек по отклањању 
констатованих примедби и недостатака, а изведени радови су примљени од 
стране Наручиоца. 

Члан 18. 
 

Извођач радова се обавезује да наручиоцу преда по три примерка 
пројекта изведеног стања (машински, електро и грађевински) што ће се 
записнички констатовати приликом примопредаје. 
  

Члан 19. 
 

 Извођач радова обавезује се да након завршетка радова објекат врати у 
првобитно стање, односно да отклони све недостатке или евентуално штету 
коју нанесе у току извођења радова. 
 

Члан 20. 
 

 У случају наступања околности које онемогућавају извршење уговора у 
оквиру уговореног рока за извођење радова, а које уговорним странама у време 
закључења уговора нису могле бити познате нити су их уговорне стране могле 
предвидети, уговорне стране ће све измене уговора регулисати у писаног 
форми, односно у форми анекса уговора, уз сагласност обе стране уговорнице. 
 

Члан 21. 
 

 Уговорне стране имају право на раскид уговора у случајевима када се 
нека од уговорних страна не придржава уговорених обавеза, у писаној форми. 
 Отказни рок износи 15 дана рачунајући од дана пријема писменог 
обавештења о раскиду уговора стране која се није придржавала уговорених 
обавеза. 
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Члан 22. 
 

 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа 
којима се регулише материја која је предмет уговора. 
 

Члан 23. 
 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 24. 
 

           Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 25. 
 

 Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака,од којих наручилац 
задржава три а извођач радова два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и 
да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
   
 
               НАРУЧИЛАЦ                                                          ИЗВОЂАЧ РАДОВА 
 
  __________________________                              _________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
 
 
МАШИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ 
 

 

Предмет ЈН Количина 
и јединица 

мере 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Остали 
трошкови 
(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена  
без 

ПДВ-а  

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 
Набавка и монтажа 
топловодног котла 
снаге >115kW на 
агропелет, са 
наменским гориоником 
и пужним 
транспортером који 
транспортује агропелет 
из екстерног складишта 
у дневни бункер на 
котлу, односно 
ложиште. Котао 
производи топлу воду 
маx. температуре 95°C 
сагоревањем 
агропелета (сачињеног 
од остатака 
пољопривредне 
производње), а маx. 
радни притисак је 6bar. 
Котао је прилагођен за 
потпуно аутоматски 
рад, који подразумева  
аутоматско паљење 
котла, аутоматско 
гашење котла, односно 
одржавање топлог 
стања, заштиту од 
"слепљивања" 
агропелета 
растресањем или на 
неки други начин, 
избацивање одређене 
поруке о грешци на 
дисплеју и слање SMS 
поруке услед застоја на 

Комад 
1 
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мин. 2 телефонска 
броја. Котао мора 
имати могућност 
подешавања основних 
параметара за 
различите врсте 
агропелета, и то: мин. 
пшеница, јечам, 
окласак кукуруза. 
Поседује заштиту од 
прегревања тј. има 
уграђен температурни 
сензор који 
недозвољава 
прегревање котла. 
Ефикасност котла при 
номиналном режиму је 
>91%. Конструисан је 
за лако одржавање и 
чишћење, тј. има 
могућност чишћења 
свих елемената. 
Одвођење пепела из 
котла у посебну посуду  
је потпуно аутоматско. 
У ову ставку урачунати 
и пуж за изношење 
пепела и две лимене 
посуде, запремине 
110lit за прихват пепела 
(радна+резервна).Котао 
има уграђен комуник. 
модул (M-BUS 
протокол) за 
комуникацију како са 
електронским 
контролером, тако и са 
будућим екстерним 
системом за надзор и 
управљање. Котао 
поседује све неопходне 
прикључке за пуњење и 
пражњење, потис и 
поврат као и излаз 
димних гасова који могу 
да се налазе са леве 
или десне стране котла 
по захтеву пројекта. 
Котао ради са 
потпритиском у 
ложишту. У ову ставку 
урачунати и вентилатор 
димних гасова са 
сталком на који се 
поставља, 
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одговарајућом 
димоводном цеви 
испред и иза 
вентилатора, закључно 
са уласком у димњак и 
свим елементима за 
монтажу. 

Набавка и монтажа 
одговарајућег 
аутоматског регулатора 
промаје, при чему је 
клапна електронски 
регулисана. (Котао се 
прикључује на 
постојећи зидани 
димјак, спољашњих 
димензија cca. 0,8 x 1,0 
x 10,0m) 

Комад 
1 

 

 

   

Набавка и монтажа 
екстерног складишта за 
агропелет капацитета 
(предвиђеног за 
снабдевање котла мин. 
10 дана x 16 часова 
дневно, узимајући у 
обзир да котао ради 
пуним капацитетом све 
време) мин. 8,5m3, са 
повезивањем на пужни 
транспортер и 
аутоматским 
изузимањем 
агропелета из 
складишта. 

Комад 
1 

   

  

Набавка и монтажа 
склопа "усипног коша 
са косим пужним 
транспортером" за 
прихват агропелета и 
транспорт у екстерно 
складиште агропелета 
капацитета мин. 8,5m3. 

 
 
 
 
 

Комад 
1    

  

Демонтажа дела 
постојеће опреме и 
раздвајање постојећег 
котла на гас од 
унутрашње инсталације 
на месту где ће бити 
постављен котао на 
агропелет и акумулатор 
топлоте.У ову ставку 
урачунати демонтађу 
свих непотребних 
елемената (вентила, 

Паушал 
1 
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пумпи ...) 

Набавка и монтажа 
монофазне 
циркулационе пумпе 
одговарајућег типа 
(„или одговарајуће типу 
TOP-S 30/10, NP6 
произвођача "Wilo") 
следећих каракте-
ристика: 
-Радна тачка: Q=5,3 
m3/h и H =0,6bar 
-Маx.снага: 0,4 kW 
-Напајање: 1x230V/50 
Hz 
-Маx. јачина струје 
Imax: 1,9 A 
-Начин повезивања: 
навој 

Комад 
1 

   

  

Набавка и монтажа 
трофазне 
циркулационе пумпе 
одговарајућег типа 
(„или одговарајуће типу 
TOP-S 40/10, NP6 
произвођача "Wilo") 
следећих 
карактеристика: 
-Радна тачка: Q=10,15 
m3/h и H =0,6bar 
- Маx.снага: 0,6 kW 
-Напајање: 3x230V/50 
Hz 
-Маx. јачина струје 
Imax: 1,17 A 
-Начин повезивања: 
прирубница 

Комад 
1 

   

  

Набавка и монтажа 
трокраког вентила са 
електро-моторним 
погоном одговарајућег 
модела („или 
одговарајуће моделу 
4037 произвођача 
Herz“: 
-Проточна k-ka kVS: 
25,0 m3/h 
-Величина: DN40 
-Маx. пад притиска: 0,5 
bar 
- Називни притисак: 
PN16 
-Модел погона вентила: 
7712 

Комад 
1 
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- Напајање: 230 V 
- Регулација: 
тротачкаста 
- Крајњи прекидачи: да 
- Ручни погон: да 

Набавка и монтажа 
ручног регулационог 
вентила (балансни 
вентил) одговарајућег 
модела („или 
одговарајуће моделу 
Stromax 4217 GM 
произвођача Herz“):  
- Тип вентила: равни 
- Проточна k-ka kVS: 
33,0 m3/h 
- Величина: DN50 
- Називни притисак: 
PN16 
- Радна температура: 
до 110 °C 
- Пад притиска: 0,20 bar 

Комад 
1 

   

  

Набавка и монтажа 
ручног регулационог 
вентила (балансни 
вентил) одговарајућег 
модела („или 
одговарајуће моделу  
Stromax 4217 GM 
произвођача Herz“):  
- Тип вентила: равни 
- Проточна k-ka kVS: 
51,2 m3/h 
- Величина: DN65 
- Називни притисак: 
PN16 
- Радна температура: 
до 110°C 
- Пад притиска: 0,20 bar 

Комад 
1 

   

  

Набавка и монтажа 
прирубничких кугластих 
вентила, комплет са 
контраприрубницама и 
прирубничким 
спојевима 
DN50 PN6 

Комад 
1 

   

  

Набавка и монтажа 
прирубничких кугластих 
вентила, комплет са 
контраприрубницама и 
прирубничким 
спојевима 
DN65 PN6 

Комад 
1 

   

  

Набавка и монтажа Комад      
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прирубничких кугластих 
вентила, комплет са 
контраприрубницама и 
прирубничким 
спојевима 
DN80 PN6 

1 

Набавка и монтажа 
вентила сигурности, 
потв=3bar 
DN15 PN6 

Комад 
1 

   

  

Набавка и монтажа 
кугластих славина за 
пуњење и пражњење 
система DN20 PN6 

Комад 
1 

   

  

Набавка и монтажа 
хватача нечистоће 
комплет са контра 
прирубницама и 
прирубничким 
спојевима DN50 PN6 

Комад 
1 

   

  

Набавка и монтажа 
неповратног вентила, 
комплет са контра 
прирубницама и 
прирубничким 
спојевима DN50 PN6 

Комад 
1 

   

  

Набавка и монтажа 
манометара пречника 
Ø160, R 1/2", опсега 0-
10 bar 

Комад 
2 

   

  

Набавка и монтажа 
живиног термометра, 
правог R 1/2", у 
заштитној чаури, 
мерног опсега 0-130 °C 

Комад 
2 

   

  

Набавка и монтажа 
црних челичних 
бешавних цеви, 
укључујући цевне 
лукове, материјал за 
заваривање, спајање, 
заптивање, качење, 
проводнице, украсне 
розетне, фиксне и 
клизне ослонце, 
следећих димензија  
DN80 (Ø88,9x2,9 mm) 

Паушал 
1 

   

  

Набавка и монтажа 
црних челичних 
бешавних цеви, 
укључујући цевне 
лукове, материјал за 
заваривање, спајање, 
заптивање, качење, 

Паушал 
1 
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проводнице, украсне 
розетне, фиксне и 
клизне ослонце, 
следећих димензија  
DN65 (Ø76,1x2,6 mm) 

Набавка и монтажа 
црних челичних 
бешавних цеви, 
укључујући цевне 
лукове, материјал за 
заваривање, спајање, 
заптивање, качење, 
проводнице, украсне 
розетне, фиксне и 
клизне ослонце, 
следећих димензија  
DN50 (Ø60,3x2,6 mm) 

Паушал 
1 

 
   

  

Набавка и монтажа 
црних челичних 
бешавних цеви, 
укључујући цевне 
лукове, материјал за 
заваривање, спајање, 
заптивање, качење, 
проводнице, украсне 
розетне, фиксне и 
клизне ослонце, 
следећих димензија  
DN20 (Ø26,9x2,3 mm) 

Паушал 
1 

   

  

Набавка и монтажа 
црних челичних 
бешавних цеви, 
укључујући цевне 
лукове, материјал за 
заваривање, спајање, 
заптивање, качење, 
проводнице, украсне 
розетне, фиксне и 
клизне ослонце, 
следећих димензија  
DN15 (Ø21,3x2,0 mm) 

Паушал 
1 

   

  

Набавка и монтажа 
затворене експанзионе 
посуде корисне 
запремине мин 80lit. 

Комад 
1 

   

  

Двоструко минизирање 
цеви и прибора за 
качење. 

Паушал 
1 

   

  

Изолација цевовода 
топле воде минералном 
вуном дебљине 50 mm 
у плашту од 
алуминијумског лима 
дебљине 0,6 мм. 

Паушал 
1 
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Набавка и монтажа 
електронског 
контролера који 
управља комплетном 
испоруком топлотне 
енергије (одржава 
одговарајућу 
температуру воде у 
акумулатору топлоте) 
према спољној 
температури, и то:  
- радом котла на 
агропелет (паљење и 
гашење) као водећег 
котла у каскади, радом 
циркулационе пумпе и 
заштитом хладног краја 
котла на агропелет и 
- радом постојећег 
котла VIESSMANN 
PAROMAT SIMPLEX на 
природни гас (паљење 
и гашење) као вршног 
котла и радом 
циркулационе пумпе. У 
ову ставку урачунати 
сензор спољне 
температуре и мин 3. 
уронска сензора 
температуре воде у 
цеви, као и 
одговарајуће чауре и 
сигналне каблове. 
Електронски контролер 
мора имати локални 
дисплеј, могућност 
хоризонталног 
померања и померања 
нагиба криве, 
интерфејс мора бити на 
српском језику, M-BUS 
протокол, могућност 
прекида грејања на 
+15oC, мин. недељни 
календар са 
могучношћу 
подешавања 3 режима 
рада у току дана. 

Комад 
1 

   

  

Уземљење котла на 
агропелет, пужних 
транспортера и 
екстерног складишта 
траком FeZn 25x4mm. 
Спој траке са опремом 
остварити варењем. 

М 
75 
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Траку спојити на 
најближе место са 
темељним 
уземљивачем. 

Изједначавање 
потенцијала све 
металне опреме у 
котларници. 
Изједначавање 
потенцијала остварити 
жуто-зеленом жицом P/f 
16mm2. 

Паушал 
1 

   

  

Испорука и монтажа 
разводног ормана RO-
KOT. Орман монтирати 
на унутрашњи зид 
котларнице. Орман 
израдити од два пута 
декантираног лима, IP 
54, инсталисане снаге 
15kW. Опрема у орману 
је следећа: 
- главни прекидач 40A 
- 2 x аутоматски 
осигурач 6A, 6kA 
- 6 x аутоматски 
осигурач 10A, 6kA 
- 3 x аутоматски 
осигурач 16A, 6kA 
- 3 x аутоматски 
осигурач 32A 
- унутрашња светиљка 
24W 
- 3xконтактор CN10A 
НА ОРМАНУ 
- СВЕ СТОП ТАСТЕР 
-МОНОФАЗНА 
УТИЧНИЦА 16А 
- УКО-УТО 32А 
-сав пратећи материјал, 
клеме, уводнице, ДИН 
шине и сл. 

Паушал 
1 

   

  

Испорука и монтажа 
напојних каблова за 
напајање од ГРО до 
РО-КОТ, од РО-КОТ до 
разводног ормана на 
котлу, од РО-КОТ до 
пужног транспортера и 
од РО-КОТ до 
контролера. 
PP00-y 5x6mm2 

М 
25 

   

  

Испорука и монтажа 
напојних каблова за 

М 
15    

  



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, број набавке 05/15/ОП 

68 

 

напајање од ГРО до 
РО-КОТ, од РО-КОТ до 
разводног ормана на 
котлу, од РО-КОТ до 
пужног транспортера и 
од РО-КОТ до 
контролера. 
PP00-y 5x4mm2 

Испорука и монтажа 
напојних каблова за 
напајање од ГРО до 
РО-КОТ, од РО-КОТ до 
разводног ормана на 
котлу, од РО-КОТ до 
пужног транспортера и 
од РО-КОТ до 
контролера. 
PP00-y 5x2,5mm2 

М 
75 

   

  

Испорука и монтажа 
ПНК регала за 
постављање каблова. 
ПНК је димензија 
100x50mm 

М 
25 

   

  

Испорука и монтажа 
ПВЦ цеви за 
постављање каблова. 
ПВЦ је следећих 
димензија: fi 19mm 

М 
35 

   

  

Испорука и монтажа 
ПВЦ цеви за 
постављање каблова. 
ПВЦ је следећих 
димензија: fi 29mm 

М 
25 

   

  

Испорука и монтажа 
ормана лица места са 
СТАРТ-СТОП тастером 
за пужни траснпортер 

Ком 
1 

   

  

Израда пројеката 
изведеног стања ( по 
три примерка машински 
+ електро + грађев.) 

Паушал 
1 

   

  

Обука запослених Паушал 
1    

  

Припремно-завршни 
радови и транспортни 
трошкови 

Паушал 
1 
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ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 

Предмет ЈН Количина и 
јединица 

мере 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединичн
а цена са 
ПДВ-ом 

Остали 
трошкови 
(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена  
без 

ПДВ-а  

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Санација пода 
просторије у циљу 
обезбеђења услова за 
постављање опреме. 
Под мора да буде 
раван. 
Обрачун по систему 
кључ у руке. 

Паушал 
1 

 

 

   

Адаптација 
унутрашњег простора 
из разлога добијања 
потребних висина и 
унутрашњег габарита 
због постављања 
опреме.  
Обрачун по систему 
кључ у руке. 

Паушал 
1 

 

 

   

Обезбеђивање 
хидроизолованости 
крова (обезбедити 
паропропусност и 
водонепропусност) Шут 
прикупити, изнети, 
утоварити на камион и 
одвести на градску 
депонију. 
Обрачун по систему 
кључ у руке. 

Паушал 
1 

   

  

Пробијање  зида 
димњака од пуне опеке 
и преградних зидова за  
пролаз инсталација. 
Пажљиво рушити 
делове зида, да се не 
растресе зидна маса, 
продоре заптити 
противпожарном 
изолационом пеном 
FBS90 тражене 
ватроотпорности F120, 
са постављањем 
изолациних чепова 
FBA-S. Шут прикупили, 
изнети. утоварити на 

Паушал 
1 
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камион и одвести на 
градску депонију.  
Обрачун по систему 
кључ у руке. 

Израда и монтажа  
вентилационих отвора 
(жалузина) израђених 
од челичних профила. 
Ценом обухватити 
потребну 
подконструкцију, сав 
рад иматеријал и 
уградњу по систему 
кључ у руке. Претходно 
је потребно извршити 
пробијање отвора у 
зидовима. Обрачун по 
ком комплет 
постављене жалузине. 
50x40 cm 

Комад 
1 

   

  

Израда и монтажа  
вентилационих отвора 
(жалузина) израђених 
од челичних профила. 
Ценом обухватити 
потребну 
подконструкцију, сав 
рад иматеријал и 
уградњу по систему 
кључ у руке. Претходно 
је потребно извршити 
пробијање отвора у 
зидовима. Обрачун по 
ком комплет 
постављене жалузине. 
40x30 cm 

Комад 
1 

   

  

Завршно чишћење 
просторије од шута. 
Шут прикупили, изнети. 
утоварити на камион и 
одвести на градску 
депонију.  

м² 
35 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а.Уколико понуђач има ове трошкове и 
уколико их је исказао у обрасцу структуре цене, за дати износ треба 
умањити јединичне цене без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 
(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 2.) и додати евентуалне остале трошкове уколико су посебно 
исказани; На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 2.) и додати остале трошкове уколико су исказани 
увећане за износ ПДВ-а; На крају уписати укупну цену предмета набавке 
са ПДВ-ом. 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ , 
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 израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке радова-Постављање котларнице на агропелет у РЈ 
„Дом за одрасла лица“, број 05/15/ОП, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 

 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, број набавке 05/15/ОП 

74 

 

 

 

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач ________________________ у поступку јавне набавке радова- 
Постављање котларнице на агропелет у РЈ „Дом за одрасла лица“, број 
05/15/ОП, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, број набавке 05/15/ОП 

75 

 

XII  ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 
 
 

 
Потврђујем да је понуђач _________________________________ (назив 
понуђача) дана ________________ у термину од ________ часова извршио 
обилазак објекта РЈ „Дом за одрасла лица“ на адреси Чикош Беле бој 34, у 
Суботици, у циљу сагледавања постојећег стања и услова за испоруку и 
монтажу котларнице за производњу топлотне енергије на бази агропелета, по 
јавној набавци 05/15/ОП - Постављање котларнице на агропелет у РЈ „Дом за 
одрасла лица“. 
 
 
 
 
 
 

 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

   

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Обилазак локације је ОБАВЕЗАН услов за учествовање у поступку.Потврду о 
извршено обиласку локације потписује овлашћено лице наручиоца, а понуђач је 
ОБАВЕЗАН да потврду о обиласку локације приложи уз своју понуду). 

 


