
 

 

 
 

Број: 20/16/ОП 
Датум: 20.10.2016.  
 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 
Србије бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 
 

1. ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ РАДОВА-  

РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА У РЈ „ДОМ ЗА 
ОДРАСЛА ЛИЦА“- 2. ФАЗА 

 у отвореном поступку ЈН број: 20/16/ОП 
 

Дана 04.10.2016. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт 
наручиоца позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у  
отвореном поступку за достављање понуда, за јавну набавку број 20/16/ОП, у 
којој Наручилац врши измену на следећи начин: 
                                                             I 
 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 20/16/ ОП мењају се следећа поглавља: 
 
III- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова  
VIII- Образац структуре цене са упутством како да се попуни 
 
Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 
 
 

                                                         I I 
Рок за достављање понуда остаје исти те се понуде могу доставити  до  
04.11.2016. године до 12,00 часова. 
Јавно отварање понуда  је 04.11.2016. године у 13,30 часова. 
 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 
 
 

  
 
 



 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА  

 

 
Предмет јавне набавке су радови- Радови на постављању соларних колектора 
у РЈ „Дом за одрасла лица“- 2. Фаза, у поступку јавне набавке број 20/16/ОП. 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 
Овим пројектом обухваћено је решење припреме топле санитарне воде помоћу 
соларних колектора. 
Пројекат је у свему урађен према пројектном задатку инвеститора и важећим 
прописима и нормативима за ову врсту инсталација. 

 

Постојеће стање: 
Припрема топле потрошне воде у објекту „Дом за одрасла лица“ је појединачна 
за сваки део објекта. 

1. Кухиња 

У овом делу објекта инсталиран је један електрични бојлер запремине 100 
литара. Бојлер је инсталиран у купатилу за особље, а служи и за прање суђа у 
кухињи. 

2.  Стационар 

Купатило у овом делу објекта има два електрична бојлера запремине по 100 
литара и један електрични бојлер запремине 80 литара који служи за потребе 
особља (прање руку). Број корисника у овом делу објекта је 23. Туширање ових 
корисника врше неговатељице у преподневним сатима (9-12) и ванредно по 
потреби. Дневно имамо око 10 туширања. 

3. Стамбени део 

За припрему топле воде у делу објекта који се интерно назива “стамбени” 
припрема топле санитарне воде врши се преко два електрична бојлера 
запремине по 350 литара. У купатилу овог дела објекта смештен је и гасни 
бојлер за топлу воду Аристон капацитета 34 kW који није пуштен у рад. У 
санитарном чвору поред купатила налази се још један електрични бојлер 
запремине 80 литара који служи за потребе особља и виталнијих особа за 
прање руку. Број корисника у овом делу објекта је 43. Туширање у овом делу 
такође врше неговатељице у преподневним часовима (9-12 сати) и ванредно по 
потреби. Дневно имамо око 15 туширања. 

4. Стамбени део - Теxас 

За припрему топле воде у делу објекта који се интерно назива “Теxас” 
припрема топле санитарне воде врши се преко два електрична бојлера 
запремине по 80 литара. Број корисника у овом делу објекта је 22. Туширање у 
овом делу такође врше неговатељице у преподневним часовима (9-12 сати) и 
ванредно по потреби. Дневно имамо око 8 туширања.  

 

 



 

 

 
Новопројектовано стање: 
Као допуна постојећим системима, предвиђена је припрема топле санитарне 
воде преко плочастих колектора одговарајућег квалитета („или одговарајуће 
произвођачу „ТиСУН“ - Аустрија, тип FM-S 2.55“). Соларни колектори су нагнути 
под углом 30° у односу на хоризонталну осу, орјентисани према јужној страни и 
постављени су у четири засебна колекторска поља. За потребе дела објекта 
који се интерно зове “кухиња” предвиђен је један колектор, за делове објекта 
“стационар” и “Теxас” предвиђена су колекторска поље од по 2 колектора, док је 
за потребе “стамбеног дела”, предвиђено једно колекторско поље од 4 
колектора. Укупно је инсталирано 9 колектора. 
Соларни колектори су преко система цевовода повезани са измењивачима 
топлоте (цевна змија) који су смештени у соларне бојлере одговарајућег 
квалитета („или одговарајућег произвођача ТиСУН”). Запремина бојлера за део 
објекта који се зове “кухиња” је 200 литара, за део објекта “стационар” и “Теxас“ 
300 литара и за део објекта “стамбено“ 500 литара. Циркулација соларне 
течности (40 % етилен-гликол) врши се преко пумпних станица одговарајућег 
квалитета („или одговарајућег произвођача ТиСУН тип СФ25“), са 
циркулационом пумпом одговарајућег квалитета („или одговарајућеГрундфос 
Солар 15-60“). За осигурање ширења система од прегревања предвиђене су 
затворене експанзионе посуде одговарајућег квалитета („или одговарајуће 
произвођачу ТиСУН”). За “кухињу” је предвиђена експанзиона посуда 
одговарајућег типа („или одговарајуће типу SAG18R“) запремине 18 литара, за 
“стационар” и “Теxас” предвиђена је експанзиона посуда одговарајућег типа 
(„или одговарајуће типу SAG 25 R“) запремине 25 литара, док је предвиђена 
експанзиона посуда за “стамбени део” огдоварајућег квалитета („или 
одговарајуће типу SAG 33 R“)  запремине 33 литра. 
 
Цевна мрежа у соларним круговима предвиђена је од бакарних цеви Ø22x1,0 
mm. Изолација цевне предвиђена је изолацијом одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће Armaflex HT“), а спојна места се спајају самолепљивим тракама. 
Избор елемената детаљније је приказан у техничком прорачуну и у прилогу 
симулација соларних система. 
 
Набавком је обухваћена испорука и уградња материјала и опреме соларног 
колектора као и радови на адаптацији постојећих инсталација.У свим ставкама 
ценом је обухваћен сав потребан материјал са растуром, радна снага, алат, све 
потребне покретне и непокретне скеле, трошкови транспорта, друштвени 
доприноси као и сви други издаци по важећим прописима за структуру 
цена.Ценом су такође обухваћени сви потребни припремни и завршни радови 
који обезбеђују квалитетан и у целини завршен посао, све технолошке и 
заштитне мере за извођење радова на ниским температурама, све мере 
заштите изведених радова од кише, мраза, сунца и ветра, трошкови осигурања 
градилишта. 
Сви радови морају бити изведени како је то предвиђено овом конкурсном 
документацијом, понудом и приложеним гантограмом, изведени правилно по 
техничким прописима и стандардима, са квалитетним материјалом и 
квалитетном стручном радном снагом. 
У случају несагласности између појединих делова пројекта, извођач је дужан 
затражити упутство од наручиоца.Погрешно изведен рад неће се 



 

 

признати.Уколико извођач без сагласности инвеститора приликом извођења 
радова одступи од расположивих и димензија предвиђених пројектом, све 
последице у вези са овим падају на терет извођача. 
За сву опрему и за све уграђене материјале који ће се употребити на овим 
радовима, извођач је дужан да достави потребне гарантне листове, атесте, 
сертификате и/или сл., изврши потребна испитивања и да о тим испитивањима 
поднесе надзорном органу или наручиоцу меродавне доказе. Ова испитивања 
падају на терет извођача радова. 
Испоруком опреме обезбедити пратећу техничку документацију са 
прорачунима, скицама и монтажним детаљима са упутством за коришћење и 
одржавање на српском језику, обуку за коришћење и одржавање за најмање три 
стручна радника (код Наручиоца), извршити активности везане за увоз 
(шпедиција, царина, ино-дознаке и сл. уколико је опрема из иностранства), 
транспорт са паритетом испоруке ДДП «Суботица», осигурање до места 
испоруке и др. 
Материјал који не одговара техничким условима, прописима и стандардима, не 
сме се уградити, а извођач је дужан да га уклони са градилишта без икакве 
накнаде. 
Извођач је дужан да, пре и за време извођења радова, контролише на лицу 
места  све мере, диспозицију опреме и материјала, дефинисаних у главним 
пројектима.   
Извођач је дужан да објекат преда очишћен од отпадака коришћеног или 
демонтираног  материјала, да у току рада и све до предаје објекта одржава ред 
и чистоћу на објекту, да води рачуна о опреми и ентеријеру, а да демонтирани 
ентеријер буде сукцесивно и без оштећена поново монтиран на исто место. 
Евентуално оштећени ентеријер Извођач је дужан да поправи или замени о 
свом трошку.Сви ови радови треба да су урачунати у цене одговарајућих 
позиција и посебно се неће плаћати.  
Извођач је дужан да чува и сачува све извршене радове до примопредаје 
објекта и у ту сврху мора да изврши потребна обезбеђења, што је урачунато у 
јединичне цене и неће се посебно плаћати.  
Извођач је дужан да обезбеди ХТЗ мере на градилишту по постојећим 
прописима, што је урачунато у цену и неће се посебно плаћати. 
Приликом израде гантограма, а посебно при извођењу радова, ускладити 
међусобно извођење термомашинских, електро радова са аутоматиком и 
пратећих грађевинских радова, ускладити, када и колико је могуће, стари и 
нови систем при паралелном раду и водити рачуна о условљености тахнологија 
и врсте радова( термомашински, електро и грађевински) на динамику радова и 
рокове.    
Приликом радова уважавати стандарде који се користе код набавке опреме, 
монтаже и каснијег рада, пре свега СРПС стандарди, а тамо где они не постоје 
прихватају се ЕН (ДИН  ЕН, БС ЕН и сл.), АСХРАЕ, АРИ, АНСИ и ИСО норме. 
Извођач радова обавезује се да објекат односно просторије у којима се изводе 
радови врати у првобитно стање након извођења радова, односно да о свом 
трошку отклони све недостатке или евентуално штету коју нанесе на објекту у 
току извођења радова. (ова обавеза односи се на кровну конструкцију, зидове, 
столарију, инсталације, тротоар, двориште и слично). 
 
 
 



 

 

ТЕКСАС 

 
Ред. 
број 

Опис Јединица 
 мере 

Количина Јединична 
цена 

Укупна 
цена 

 
I СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА И ЦЕВНА МРЕЖА 

 

1 Припремни радови за монтажу 
соларних колектора и цевне мреже са 
изласком на објекат, размеравањем и 
обележавањем комад 

 
 

1 
  

2 Испорука и монтажа плочастих 
соларних колектора вертикалне 
изведбе. Соларни колектори морају 
бити отпорни на све спољње 
атмосферске услове са сигурносним 
призматичним стаклом дебљине 4 mm, 
високим степеном трансмисије и 
изолацијом густине 50 kg/m³. 
Апсорпциона површ израђена од 
алуминијума дебљине 0,5 мм 
пресвучена високоселективним слојем 
Alanod Mirotherm. Уз понуду обавезно 
приложити Solar Keymark сертификат 
са припадајућим извештајем који је 
наведен у самом сертификату и који 
доказује наведене карактеристике, 
сертификате ISO9001 i ISO14001 и 
извештај о поузданости у складу са EN 
12975-2 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-(„или одговарајуће типуFM-S 2.55“) 
-Тип струјања: Меандерски систем 
струјања 
-Бруто површина колектора: 2,55 m² 
-Минимална бруто површина колектора: 
2,50 m² 
-Минимална апсорпциона површина 
колектора: 2,36 m² 
-Минимална температура стагнације 
при зрачењу 1000 W/m²: 204°C 
-Минимални фактор апсорпције 
апсорбера: 95% 
-Максимална тежина соларних 
колектора са радним флуидом: 51 kg 
-Максимално дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
-Број прикључака: 4 
-Димензије прикључака: Ø18x0,9 mm 
-Димензије цевне змије апсорбера: 
Ø9x0,5 mm 
-Фактор конверзије (оптичка 

 
комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   



 

 

ефикасност): 0,823 
-Коефицијент топлотног губитка: 3,797 
W/m²K 
-Темп. зависност коефицијента 
топлотног губитка: 0,014 W/m²K² 
-Топлотни капацитет колектора: 14,36 
kJ/K 

3 Испорука и монтажа подконструкције од 
алуминијумских профила за 2 редно 
везана колектора са колекториским 
спојницама, прикључним цевима, 
чеповима, чауром сензора колектора,  
подним летвама, носачима под 
нагибом, везивним елементима од 
нерђајућег челика, прохромским 
шрафовима, везивним лимовима и 
осталим елементима за комплетно 
спајање, следећих карактеристика: 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-(„или одговарајуће типу FM-S 0“) 
-Нагиб: 0° 
-Материјал колекторских спојница: 
Месинг 
-Материјал уронских чаура: Месинг 
-Количина колекторских спојница: 2 ком 
-Количина уронских чаура: 8 ком 
-Количина прикључних цеви: 2 ком 
-Количина чепова: 1 ком 
-Количина чаура сензора колектора: 1 
ком 

 
комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

4 Демонтажа и одношење старих бојлера комад 3   

5 Испорука и монтажа вертикалног 
соларног бојлера са изолацијом fiber 
fleece ili PU, и два цевна измењивача 
топлоте.Бојлер је директно емајлиран у 
складу са DIN4753. Уз понуду обавезно 
приложити технички каталог 
произвођача. 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-(„или одговарајуће типу BE-SSP-2R 
300“) 
-Запремина: 300 lit 
-Димензије: Ø600 x 1834 mm или сл. 
-Максимално дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
-Максимално дозвољена температура 
санитарне воде: 95°C 
-Тежина: 106 kg 
-Димензије прикључка топле и хладне 
воде: 1" комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

-Димензија рециркулационог вода: 3/4" 
-Површина соларног цевног 
измењивача: 1,55 m² 
-Запремина соларног цевног 
измењивача: 10,8 lit. 
-Површина горњег измењивача: 0,80 m² 
-Запремина горњег измењивача: 5,7 lit. 

 
 

1 
 

6 Испорука и монтажа електро-грејача са 
радним и сигурносним термостатом на 
себи, следећих карактеристика:(Уз 
понуду обавезно приложити технички 
каталог произвођача) 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-(„или одговарајуће типу ЕЕH3750”) 
-Снага: 3,75 kW 
-Димнезија прикључка: Р 6/4" 
-Опсег контроле: 5-75°C 
-Дужина: 390 mm 
-Напон: 400 V 
-Класа заштите: IP 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

7 Испорука и монтажа соларних 
одзрачних лончића са вентилима за 
затварање, следећих карактеристика: 
-Димензија прикључка:   Ø1/2“ комад 

 
 
 

1   

8 Испорука и монтажа соларне станице 
са прикључком за  експанзиони суд и 
прикључком за пуњење и пражњење 
система, као и осталим потребним 
елементима из описа, следећих 
карактеристика:(Уз понуду обавезно 
приложити технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-(„или одговарајуће типу SF25“) 
Соларна станица садржи: 
- монофазну циркулациону пумпу 
следећих карактеристика: 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу Grundfos, 
Данскa“) 
-(„или одговарајуће типу Солар 15-60“) 
Снага ел. мотора: П=80 W 
Напајање: U=230V 
Број брзина пумпе: 3 
Радна брзина пумпе: 3 
Потребан проток: В=0,306 m³/h - ком 1 
- термометар - ком 2 
- манометар - ком 1 
- зауставни вентил Р3/4" - ком 2 
- неповратни вентил Р3/4" - ком 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

- мерач протока и температуре 
следећих карактеристика: 
Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу Grundfos, 
Данскa“) 
-(„или одговарајуће типу VFS 1-12 
lit/min) 
Опсег мерења: 1 - 12 lit/min - ком 1 
- сигурносни вентил Р3/4", p=10 bar - 
ком 1 

 
комад 

 
1 

9 Испорука и монтажа контролне 
јединице са потребним сензорима 
температуре и меморијском картицом 
за запис података, следећих 
карактеристика:(Уз понуду обавезно 
приложити технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-(„или одговарајуће типу VPM Duplex“) 
Број улазних параметара: 8 
Број излазних параметара: 3 
Напајање: 230 V, 50 Hz комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

10 Испорука и монтажа трокраког мешног 
вентила са термоглавом за санитарну 
потрошну воду, следећих 
карактеристика:(Уз понуду обавезно 
приложити технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-(„или одговарајуће типу BMV 1“) 
Опсег рада: 0,2-5 bar 
Димензија прикључка: 1" 
Температура мешавине: 30 - 65°C 
Минималан проток: 5 lit/min 
Проток на 3 bar:  63 lit/min комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

11 Испорука и монтажа соларног 
експанзионог суда у кругу пропилен-
гликола, следећих карактеристика:(Уз 
понуду обавезно приложити технички 
каталог произвођача) 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-(„или одговарајуће типу SAG25R“) 
Максимално дозвољена температура : 
120°C  
Минимална дозвољена температура: -
10°C 
Тежина: 5,5 kg 
Димензије:     Ø280  x 500 mm ком 

 
 
 
 
 
 

1 

  



 

 

Максимални дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
Притисак предпуњења:   5 bar 
Димензија прикључка:   Ø3/4“ 

12 Испорука и пуњење соларне течности, 
мешавина пропилен-гликола и воде 
40%, темепратуре смрзавања  -25° C 
(Уз понуду обавезно приложити 
технички каталог произвођача) lit 

 
 
 
 

30   

13 Испорука и монтажа сигурносног 
вентила соларног бојлера 8 bar 
Димензија прикључка:   Ø3/4“ ком 

 
 

1   

14 Испорука и монтажа цеви од тврдог 
бакра за израду цевовода соларног 
система, и то: 
Cu Ø 22,0 x 1,0 m 

 
 

45 
  

15 За спојни и заптивни материјал, 
хамбуршке лукове, конзоле и држаче, 
чврсте тачке, дводелне цевне обујмице, 
вешаљке за цеви, розетне, зидне чауре, 
дисугас, оксиген, жице за варење, 
кудељу, ланено уље, цемент, гипс и 
остали материјал потребан за монтажу 
цеви, узима се 50% од вредности цеви 
под претходним ставкама ком 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,5   

16 Испорука и монтажа зауставних 
лоптастих славина за рад са топлом 
водом за уградњу на поцинковане, 
бакарне и црне цеви, следећих 
карактеристика: 
Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу Slovarm, 
Словачка“) 
Максимално дозвољена радна 
температура: 110°C 
Максимално дозвољени радни 
притисак: 10 бар 
Р 1" ком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  

17 Испорука и монтажа зауставних 
лоптастих славина за рад са топлом 
водом за уградњу на поцинковане, 
бакарне и црне цеви, следећих 
карактеристика: 
Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу Slovarm, 
Словачка“) 
Максимално дозвољена радна 
температура: 110°C 
Максимално дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
Р 3/4" ком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

  

18 Испорука и монтажа изолације за цеви 
од тврдог бакра („или одговарајуће 
ARMAFLEX HT“) укључујући и m 

 
45 

  



 

 

самолепљиве траке („или одговарајуће 
ARMAFLEX“), и то: 
HT 13 x 022 

19 Испорука и монтажа манометра за 
уградњу на бојлер Ø3/4" ком 

 
1   

20 Испорука и монтажа потребног 
електроматеријала, разводног ормана, 
осигурача, каблова, итд. паушал 

 
 

1   

21 Повезивање бојлера на постојећи 
систем санитарне воде са пластичним 
цевима паушал 

 
1 

  

22 Мерење и урегулисавање инсталације 
до постизања пројектних параметара паушал 

 
1   

23 Програмирање система према 
параметрима датим у опису аутоматике 
система паушал 

 
 

1   

24 Унутрашњи и спољни транспорт 
материјала и алата паушал 

 
1   

25 Завршни радови на изради цевне 
мреже са пуштањем у рад, топла проба, 
контрола и завршна регулација 
инсталације, чишћење објекта од шута 
и вишка материјала, одвоз вишка 
материјала, отпада и шута и завршно 
чишћење објекта паушал 

 
 
 
 
 

1 
  

26 Израда пројекта изведеног стања ком 1   

УКУПНО ТЕКСАС  

 
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а   
ПДВ  

УКУПНА ВРЕДНОС СА ПДВ-ом  

 
НАПОМЕНА: 
 
У претходном периоду реализована је прва фаза радова која се односи на 
постављање соларних колектора у стамбеном делу објекта и то на позицији 
заједничког купатила и стационара.Стога систем који се поставља у другој фази 
радова мора бити компатибилан са већ одрађеном првом фаом радова. 
 
 
Понуђач је обавезан да уз понуду достави следећу документацију: 
 
 
1)технички каталог произвођача за следећу опрему: соларни колектор, 
алуминијумска подконструкција, соларна котларница, контролна јединица, 
трокраки мешни вентил, експанзиони суд, соларни бојлер, антифриз (са 
дијаграмима смрзавања, специфичне густине, специфичног топлотног 
капацитета, кинематском вискозности, табелом мешања). Овај доказ понуђач је 
дужан да достави приликом достављања своје понуде.Наведена документација 



 

 

може бити на енглеском језику, стим да је понуђач обавезан да наручиоцу на 
његов захтев преда комплетну или део документације преведен на српски језик 
од стране овлашћеног преводиоца.Трошкови превода падају на терет понуђача. 
 
 
 
2)Сертификат Solar Keymark за понуђени колектор са: 
-извештајем о топлотним карактеристикама колектора под бројем наведеним у 
сертификату или анексу за понуђени тип колектора (уколико је у питању група 
испитиваних колектора, доставити посебан извештај конкретно за понуђени 
колектор), 
-извештај о поузданости колектора према ЕN 12975 
 
 
 
 
Обилазак локације: 
Заинтересовани понуђачи обавезни су да изврше обилазак локације пре 
достављања понуде за учешће у јавној набавци 20/16/ОП, уз обавезно 
присуство овлашћеног лица Геронтолошког центра из Суботице. 
Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак локације сваког радног дана 
у термину од 10,30 до 12,30 часова, осим дана предвиђеног за отварање 
понуда, контакт особа Илија Поповић, предрадник одељења одржавања 
(контакт телефон 062 783 176). 
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, као саставни 
део понуде. 
Понуђач је дужан да изврши обуку за потребе руковања и одржавања система 
за најмање 3 лица које одреди Наручилац. 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
  Место и датум                                                                          
 

ПОНУЂАЧ     
 

                     М.П.                       ______________________ 
                                                 Потпис 

 
 

 
 



 

 

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
 
 
ТЕКСАС 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
 мере и 

количина 

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 Припремни радови 
за монтажу 
соларних колектора 
и цевне мреже са 
изласком на 
објекат, 
размеравањем и 
обележавањем 

Ком 
1 

   

 

 

2 Испорука и 
монтажа плочастих 
соларних 
колектора 
вертикалне 
изведбе. Соларни 
колектори морају 
бити отпорни на 
све спољње 
атмосферске 
услове са 
сигурносним 
призматичним 
стаклом дебљине 4 
mm, високим 
степеном 
трансмисије и 
изолацијом густине 
50 kg/m³. 
Апсорпциона 
површ израђена од 
алуминијума 
дебљине 0,5 мм 
пресвучена 
високоселективним 
слојем Alanod 
Mirotherm. Уз 
понуду обавезно 
приложити Solar 
Keymark 
сертификат са 

Ком 
2 

   

 
 

 



 

 

припадајућим 
извештајем који је 
наведен у самом 
сертификату и који 
доказује наведене 
карактеристике, 
сертификате 
ISO9001 i ISO14001 
и извештај о 
поузданости у 
складу са EN 
12975-2 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-(„или одговарајуће 
типуFM-S 2.55“) 
-Тип струјања: 
Меандерски систем 
струјања 
-Бруто површина 
колектора: 2,55 m² 
-Минимална бруто 
површина 
колектора: 2,50 m² 
-Минимална 
апсорпциона 
површина 
колектора: 2,36 m² 
-Минимална 
температура 
стагнације при 
зрачењу 1000 
W/m²: 204°C 
-Минимални 
фактор апсорпције 
апсорбера: 95% 
-Максимална 
тежина соларних 
колектора са 
радним флуидом: 
51 kg 
-Максимално 
дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
-Број прикључака: 4 
-Димензије 
прикључака: 
Ø18x0,9 mm 
-Димензије цевне 
змије апсорбера: 
Ø9x0,5 mm 
-Фактор конверзије 



 

 

(оптичка 
ефикасност): 0,823 
-Коефицијент 
топлотног губитка: 
3,797 W/m²K 
-Темп. зависност 
коефицијента 
топлотног губитка: 
0,014 W/m²K² 
-Топлотни 
капацитет 
колектора: 14,36 
kJ/K 

3 Испорука и 
монтажа 
подконструкције од 
алуминијумских 
профила за 2 
редно везана 
колектора са 
колекториским 
спојницама, 
прикључним 
цевима, чеповима, 
чауром сензора 
колектора,  подним 
летвама, носачима 
под нагибом, 
везивним 
елементима од 
нерђајућег челика, 
прохромским 
шрафовима, 
везивним 
лимовима и 
осталим 
елементима за 
комплетно спајање, 
следећих 
карактеристика: 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-(„или одговарајуће 
типу FM-S 0“) 
-Нагиб: 0° 
-Материјал 
колекторских 
спојница: Месинг 
-Материјал 
уронских чаура: 
Месинг 
-Количина 

Ком 
1 

   

 
 

 



 

 

колекторских 
спојница: 2 ком 
-Количина уронских 
чаура: 8 ком 
-Количина 
прикључних цеви: 2 
ком 
-Количина чепова: 
1 ком 
-Количина чаура 
сензора колектора: 
1 ком 

4 Демонтажа и 
одношење старих 
бојлера 

Ком 
3 

   

 

 

5 Испорука и 
монтажа 
вертикалног 
соларног бојлера 
са изолацијом fiber 
fleece ili PU, и два 
цевна измењивача 
топлоте.Бојлер је 
директно 
емајлиран у складу 
са DIN4753. Уз 
понуду обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача. 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-(„или одговарајуће 
типу BE-SSP-2R 
300“) 
-Запремина: 300 lit 
-Димензије: Ø600 x 
1834 mm или сл. 
-Максимално 
дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
-Максимално 
дозвољена 
температура 
санитарне воде: 
95°C 
-Тежина: 106 kg 
-Димензије 
прикључка топле и 
хладне воде: 1" 
-Димензија 
рециркулационог 

Ком 
1 

   

 

 



 

 

вода: 3/4" 
-Површина 
соларног цевног 
измењивача: 1,55 
m² 
-Запремина 
соларног цевног 
измењивача: 10,8 
lit. 
-Површина горњег 
измењивача: 0,80 
m² 
-Запремина горњег 
измењивача: 5,7 lit. 

6 Испорука и 
монтажа електро-
грејача са радним и 
сигурносним 
термостатом на 
себи, следећих 
карактеристика:(Уз 
понуду обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-(„или одговарајуће 
типу ЕЕH3750”) 
-Снага: 3,75 kW 
-Димнезија 
прикључка: Р 6/4" 
-Опсег контроле: 5-
75°C 
-Дужина: 390 mm 
-Напон: 400 V 
-Класа заштите: IP 
44 

Ком 
1 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Испорука и 
монтажа соларних 
одзрачних лончића 
са вентилима за 
затварање, 
следећих 
карактеристика: 
-Димензија 
прикључка:   Ø1/2“ 

Ком 
1 

   

 

 

8 Испорука и 
монтажа соларне 
станице са 
прикључком за  

Ком 
1 

    
 
 
 

 



 

 

експанзиони суд и 
прикључком за 
пуњење и 
пражњење 
система, као и 
осталим потребним 
елементима из 
описа, следећих 
карактеристика:(Уз 
понуду обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-(„или одговарајуће 
типу SF25“) 
Соларна станица 
садржи: 
- монофазну 
циркулациону 
пумпу следећих 
карактеристика: 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
Grundfos, Данскa“) 
-(„или одговарајуће 
типу Солар 15-60“) 
Снага ел. мотора: 
П=80 W 
Напајање: U=230V 
Број брзина пумпе: 
3 
Радна брзина 
пумпе: 3 
Потребан проток: 
В=0,306 m³/h - ком 
1 
- термометар - ком 
2 
- манометар - ком 1 
- зауставни вентил 
Р3/4" - ком 2 
- неповратни 
вентил Р3/4" - ком 2 
- мерач протока и 
температуре 
следећих 
карактеристика: 
Одговарајућег 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
Grundfos, Данскa“) 
-(„или одговарајуће 
типу VFS 1-12 
lit/min) 
Опсег мерења: 1 - 
12 lit/min - ком 1 
- сигурносни вентил 
Р3/4", p=10 bar - 
ком 1 

9 Испорука и 
монтажа контролне 
јединице са 
потребним 
сензорима 
температуре и 
меморијском 
картицом за запис 
података, следећих 
карактеристика:(Уз 
понуду обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-(„или одговарајуће 
типу VPM Duplex“) 
Број улазних 
параметара: 8 
Број излазних 
параметара: 3 
Напајање: 230 V, 50 
Hz 

Ком 
1 

   

 

 

10 Испорука и 
монтажа трокраког 
мешног вентила са 
термоглавом за 
санитарну 
потрошну воду, 
следећих 
карактеристика:(Уз 
понуду обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 

Ком 
1 

   

 

 



 

 

"TiSUN", Austrija“) 
-(„или одговарајуће 
типу BMV 1“) 
Опсег рада: 0,2-5 
bar 
Димензија 
прикључка: 1" 
Температура 
мешавине: 30 - 
65°C 
Минималан проток: 
5 lit/min 
Проток на 3 bar:  63 
lit/min 

11 Испорука и 
монтажа соларног 
експанзионог суда 
у кругу пропилен-
гликола, следећих 
карактеристика:(Уз 
понуду обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-(„или одговарајуће 
типу SAG25R“) 
Максимално 
дозвољена 
температура : 
120°C  
Минимална 
дозвољена 
температура: -10°C 
Тежина: 5,5 kg 
Димензије:     Ø280  
x 500 mm 
Максимални 
дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
Притисак 
предпуњења:   5 
bar 
Димензија 
прикључка:   Ø3/4“ 

Ком 
1 

   

 

 

12 Испорука и пуњење 
соларне течности, 
мешавина 
пропилен-гликола и 
воде 40%, 
темепратуре 

Lit 
30 

   

 

 



 

 

смрзавања  -25° C 
(Уз понуду 
обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача) 

13 Испорука и 
монтажа 
сигурносног 
вентила соларног 
бојлера 8 bar 
Димензија 
прикључка:   Ø3/4“ 

Ком 
1 

   

 

 

14 Испорука и 
монтажа цеви од 
тврдог бакра за 
израду цевовода 
соларног система, 
и то: 
Cu Ø 22,0 x 1,0 

M 
45 

   

 

 

15 За спојни и 
заптивни 
материјал, 
хамбуршке лукове, 
конзоле и држаче, 
чврсте тачке, 
дводелне цевне 
обујмице, вешаљке 
за цеви, розетне, 
зидне чауре, 
дисугас, оксиген, 
жице за варење, 
кудељу, ланено 
уље, цемент, гипс и 
остали материјал 
потребан за 
монтажу цеви, 
узима се 50% од 
вредности цеви под 
претходним 
ставкама 

Ком 
0,5 

   

 

 

16 Испорука и 
монтажа 
зауставних 
лоптастих славина 
за рад са топлом 
водом за уградњу 
на поцинковане, 
бакарне и црне 
цеви, следећих 
карактеристика: 
Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 

Ком 
4 

   

 

 



 

 

произвођачу 
Slovarm, 
Словачка“) 
Максимално 
дозвољена радна 
температура: 110°C 
Максимално 
дозвољени радни 
притисак: 10 бар 
Р 1" 

17 Испорука и 
монтажа 
зауставних 
лоптастих славина 
за рад са топлом 
водом за уградњу 
на поцинковане, 
бакарне и црне 
цеви, следећих 
карактеристика: 
Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
Slovarm, 
Словачка“) 
Максимално 
дозвољена радна 
температура: 110°C 
Максимално 
дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
Р 3/4" 

Ком 
3 

   

 

 

18 Испорука и 
монтажа изолације 
за цеви од тврдог 
бакра („или 
одговарајуће 
ARMAFLEX HT“) 
укључујући и 
самолепљиве 
траке („или 
одговарајуће 
ARMAFLEX“), и то: 
HT 13 x 022 

M 
45 

   

 

 

19 Испорука и 
монтажа 
манометра за 
уградњу на бојлер 
Ø3/4" 

Ком 
1 

   

 

 

20 Испорука и 
монтажа потребног 
електроматеријала, 
разводног ормана, 

Паушал 
1 

   

 

 



 

 

осигурача, каблова, 
итд. 

21 Повезивање 
бојлера на 
постојећи систем 
санитарне воде са 
пластичним цевима 

Паушал 
1 

   

 

 

22 Мерење и 
урегулисавање 
инсталације до 
постизања 
пројектних 
параметара 

Паушал 
1 

   

 

 

23 Програмирање 
система према 
параметрима 
датим у опису 
аутоматике 
система 

Паушал 
1 

   

 

 

24 Унутрашњи и 
спољни транспорт 
материјала и алата 

Паушал 
1 

   

 

 

25 Завршни радови на 
изради цевне 
мреже са 
пуштањем у рад, 
топла проба, 
контрола и 
завршна регулација 
инсталације, 
чишћење објекта 
од шута и вишка 
материјала, одвоз 
вишка материјала, 
отпада и шута и 
завршно чишћење 
објекта 

Паушал 
1 

   

 

 

26 Израда пројекта 
изведеног стања 

Ком 
1 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку 
понуђену ставку; 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку 
понуђену ставку; 

 У колони 6. 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 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за за сваку понуђену ставку 
 и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.) и 
додати евентуалне остале трошкове уколико су посебно исказани; На 
крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку 
понуђену ставку и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
(наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 3.) и додати остале трошкове уколико су исказани увећане за 
износ ПДВ-а; На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
 
 
 
 

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


