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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“,
86/15, ), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке 02 бр.404-35 од
12.06.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 02 бр.404-37 од
12.06.2017. године, припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ СА
ИСПОРУКОМ, МОНТАЖОМ, ПУШТАЊЕМ У РАД И ПРОБНИМ ПОГОНОМ
КОНТЕЈНЕРСКЕ КОТЛАРНИЦЕ 2X6 МW СА СВОМ ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ, ПО
СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


Подаци о наручиоцу: Општинa Прибој
Адреса:
„12. јануар'' бр. 108
Интернет страница: www.priboj.rs
ПИБ:
101207254
Матични број:
07158289
Шифра делатности: 75110

•

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се отвореном
поступаку складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/ 12,
14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

•

Предмет јавне набавке ЈНВВ бр. 1/17 : добра- Доградња постојеће котларнице
са испоруком, монтажом, пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске
котларнице 2 х 6 МW са свом пратећом опремом, по систему „кључ у руке“.

•

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

•

Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању
резервисана јавна набавка.

•

Контакт (лице или служба):
Срђан Ћирковић , дипл. инг.маш. тел: 064/ 38 79 661;
Александар Пуцаревић , дипл.инг.ел. тел: 064/30 53 309;
Гордана Чавић, дипл.правник тел: 033/ 2452-341-локал 138, или е-mail
javnenabavke@priboj.rs
Радно време: /понедељак-петак/ од 7,00 до 15,00 часова.
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
•

Предмет јавне набавке:
Доградња постојеће котларнице са испоруком, монтажом, пуштањем у рад и
пробним погоном контејнерске котларнице 2х 6 МW са свом пратећом опремом,
по систему „кључ у руке“.

•

Назив и ознака из општег речника набавке: -цистерне, резервоари, контејнери ;
радијатори за централно грејање и котлови- 44600000

•

Партије:
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, УВИД У ПРОЈЕКТНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ И СЛ.
Пројектни задатак – Нова топлана у Прибоју са два котла на мазут са
контејнерским решењем за грејну сезону 2017/2018 године.
Општина Прибој нема своје изворе за снабдевање топлотном енергијом већ
топлотну енергију добија из постројења
које се налази у кругу ФАП
КОРПОРАЦИЈЕ АД Прибој. У оквиру постојеће топлане налазе се две котловске
јединице укупно инсталисане снаге 55 MW. Због проблема са испоруком топлотне
енергије и високе цене испоручене топлотне енергије донета је одлука да се изгради
сопствени топлотни извор који ће снабдевати општину Прибој топлотном енергијом.
Предвиђена локација за израду нове топлане је у оквиру парцеле (1524/3 и 1524/4 КО
Прибој). Смештај и лоцирање нове опреме треба предвидети у слободном простору
око старе топлане. Инвеститор на изградњи нове топлане је општина Прибој која ће
финансијска средства обезбедити кредитним задужењем код пословних банака.
Тренутно се из старе топлане топлотном енергијом снабдева око 105.000 м2 грејаног
простора, од чега је 85.000 m2 стамбеног простора, 12.000 m2 школског простора и
обданишта а остатак отпада на пословни простор. Из постојеће топлане се и
топлотном енергијом снабдевају и погони ФАП КОРПОРАЦИЈЕ АД Прибој који
нису предвиђени за грејање из нове топлане. У скоријој будућности није планирано
проширење грејног конзума тако да податак од 105.000 m2 грејаног простора треба
узети као почетни за предвиђени капацитет будућег постројења.
Као основно гориво за рад будућег постројења предвидети мазут. Постојећи котлови
су вреловодни са температуром воде у примарном кругу 140/75 0C, односно 90/70 0C у
секундару. Нови котлови морају бити интегрисани у систем даљинског грејања и то
тако да се обезбеди функционална веза са већ постојећом инсталацијом грејања.
Постојећи систем даљинског грејања је индиректног типа са 30 подстаница које су
смештене у стамбеним зградама. Тренутна инсталисана снага прикључених
потрошача у систем даљинског грејања је 28 МW.
Котлови треба да имају степен корисног дејства не мањи од 91 % на течно гориво.
Котлове обезбедити мазутним горионицима који треба да омогуће оптимално
сагоревање које задовољава све прописе и стандарде у смислу заштите животне
средине тј. прописе везане за емисију штетних продуката сагоревања.
Димњачки систем пројектовати тако да обезбеди несметан одвод свих димних гасова
приликом сагоревања у котлу. За сваки котао предвидети засебан димни вод. На
димњаку обезбедити мерно место за мерење емисије продуката сагоревања.
Постојећи систем за омекшавање воде заменити новим, аутоматским, одговарајућег
капацитета. Предвидети филтрацију делимичног тока на повратном воду.
Циркулација воде у систему је сада обезбеђена двема пумпама (радном и резервном).
Пумпе су хоризонталне,производ ЈУГОТУРБИНА КАРЛОВАЦ тип ККВ Q= 100 л/с;
H=65 м; н=1485 мин-1; које покреће електромотор производ СЕВЕР СУБОТИЦА тип
ЗК 315 С4; П= 110 КW; н=1485 мин-1. Новопројектовано решење треба да предвиди
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набавку и уградњу једне нове пумпе тј. замену једне од две пумпе која би била
изабрана на основу протока од Q= 100 л/с; и напора H=85 м услед повећаних отпора
на топловодној мрежи и у оквиру подстаница.
Потребно је извршити проверу постојећег система за одржавање притиска са
становишта прикључења нових котлова на постојећу инсталацију грејања.
За потребе овог пројекта није предвиђена набавка и монтажа нових резервоара за
мазут и претоварне станице, већ ће се користити постојећи. Овим пројектом је
потребно предвидети опрему за допремање мазута до горионика на новим
котловима.
За повезивање котлова са већ постојећом опремом у заједнички систем неопходно је
предвидети цевоводе са одговарајућом арматуром. За изолацију загрејаних цевовода
предвидети минералну вуну препоручене дебљине. Минералну вуну заштитити
облогом од алуминијумског лима дебљине д=0,5 mm.
Као запорну арматуру предвидети кугласте славине до пречника ДН 200, са пуним
отвором кугле. Систем заптивања ће бити метал/метал 100% двострано према
важећем стандарду. Сва запорна арматура треба да је са продуженим вретеном или
таквог типа да би се могла опслуживати по постављању изолације. Сва армарура
изнад пречника ДН 50 треба да је са прирубничким спојем.
Водити рачуна да се за потребе монтаже и каснијег одржавања обезбеди несметан
приступ свим деловима котла. По завршеним монтажним радовима предвидети
чишћење и антикорозивну заштиту свих цевовода. Предвидети изолацију котла,
опреме и свих пратећих цевовода.
На основу идејног решења које је дато потребно је утврдити носивост тла и дати
решење ослањања контејнерске котларнице на тло.
За потребе набавке и уградње нове котларнице контејнерског типа Општина Прибој
је као инвеститор овог пројекта наручила израду Идејног решења објекта
контејнерске енергетске централе на кат.парц. 1524/3 и 1524/4 КО Прибој као и
израду Идејног пројекта инфраструктурних прикључака контејнерске енергетске
централе.
Идејно решење је представило предузеће ЕЛМА доо из Крушевца, а одговорни
пројектант је Миодраг Шљивић дипл.маш.инж. У овиру Идејног решења дат је
технички опис контејнерске котларнице на следећи начин.
Програм обнове централног топлотног извора насеља Прибој, садржи две фазе. У
првој фази планира се постављање контејнерске енергетске централе , инсталисане
снаге 2x6,0 МW, са мазутом као погонским горивом. У другој фази планира се
инсталирање котларнице са погонским горивом дрво-сечка (биомаса), инсталисане
снаге 12-16 МW. Котларница - контејнерска енергетска централа прве фазе корстила
би се до изградње друге фазе и за вршно оперећење у случајевима повећаног
топлотног конзума топлификационог система насеља Прибој. Локација контејнерске
енергетске централе планирана је јужно од постојеће котларнице у кругу ФАП
КОРПОРАЦИЈЕ АД Прибој у зони постојећег димњака на катастарској парцели бр.
1524/3 и 1524/4 КО Прибој. Планирана локација контејнерске енергетске централе је
равна и инфраструктурно опремљена. Апсолутна кота платоа планираног за
постављање контејнерске енергетске централе је 390,40 m. Предност планиране
локације контејнерске енергетске централе снаге 2x6,0 МW је коришћење постојеће
инфраструктуре из постојеће котларнице (складиште мазута, хемијски припремљена
вода, пумпна станица за топлу воду и систем за одржавање притиска). За снабдевање

6 | 61

Општина Прибој-Конкурсна документација ЈНВВ бр. 02-01/17
погонским горивом (мазут) планирано је коришћење постојећих резервоара који су
коришћени у постојећој котларници. Предмет ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА је постављање
контејнерске енергетске централе на мобилне темеље. Инфраструктурни прикључци
на топловодну инсталацију, електро орман, хемијску припрему воде и мазут у
постојећој котларници су предмет посебног Идејног пројекта по чл.145 Закона о
планирању и изградњи.


Грађевински радови

Темељи (монтажни) контејнерске енергетске централе планирани су на К.П.
бр.1524/3 и 1524/4 КО Прибој. Контејнерска енергетска централа темељи се на 38
(тридесетосам) армирано бетонских монтажно –демонтажних блокова. Армирано
бетонски блокови (самци) су димензија 50 x 50 cm, висине 50 cm. Темељни блокови су
префабриковани од мрежасте арнатуре ± Q 335 и бетона MB-30. Темељни блокови
монтирају-постављају се на слоју лако арматуром бетона (бетон MB-20 и мрежаста
арнатура Q 188) дебљине 10 cm. Бетон се поставља на слоју сабијеног шљунка. Ископ
за темеље изводи се ручно, до коте фундирања -35cm од коте терена. Постељица се
нивелише и сабија па се насипа слој шљунка који се нивелише и сабија са тачношћу
±1,0cm. Преко слоја шљунка поставља се бетон, армиран у доњој зони мрежастом
арматуром Q 188. Горња површина бетона равна се идеално по нивелети. На
припремљеној подлози постављају се дизалицом бетонски блокови (маса блока је око
300 kg ).


Mашинска опрема контејнерске енергетске централе

Контејнерска енергетска централа, ложена тешким уљем (мазут) је топлотно
постројење које се поставља на слободној површини. Контејнерска енергетска
централа је фабрички готов производ, атестиран за примену тешког уља.
Инфраструктурни прикључци контејнерске енергетске централе су :
Врела вода DN 300 / PN16
Тешко уље – мазут DN 50 / PN16
Отпадна вода Ø 139,7 mm
Електрична енергија PPOO-Y (4X70+1x35) mm2
Димњак Ø 800 mm
Контејнерску енергетску централу, чине два котловска постројења са пратећом
опремом.


Састав контејнерске енергетске централе снаге 2x6,0 МW

У саставу енергетске централе налази се следећа опрема:
1. Топловодни котлови, тропромајни, инсталисане снаге 6,0 МW
2. Уљни горионик тип модулишући моноблок
3. Дневни резервоар мазута, запремине 6,0 м3
4. Хидраулична скретница, капацитета 200 m3/h
5. Трокраки регулациони вентил, DN 150/330
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6. Циркулациона пумпа котловског круга
7. Арматура енергетске централе
8. Конструкција енергетске централе, димензија 3,52 х 11,13 х 5.52 m;
9. Електроинсталација, кабловски прикључни орман и главни прекидач (КПО-ГП),
главни разводни орман (ГРО), разводни орман горионика (РО- Г), и разводни орман
платформе(РО-ПЛ).
Котао за производњу вреле воде
Котао за производњу вреле воде са максимално дозвољеном температуром
полазне воде 135ºC (СТБ 150ºC) и маx дозвољеног надпритиска 10 бар гориво: течномазут. Котао је произведен у складу са смерницама 97/23/ЕЦ и мора поседовати “CЕ“
ознаку. Топловодни котао је лежећи топловодни котао са пламеном и димним
цевима, тропромајне конструкције, челични, са цилиндричним ложиштем. Друга и
трећа “промаја” налазе се симетрично и концентрично око ложишта. Котао мора
бити тропромајни, минималног степена корисности од 91% при 3% О2 и радном
режиму 120/90ºC, на горива течна и гасовита. Максимални распон температура
полаз/поврат износи Δt=50ºC. Котао има велики водени простор, што обезбеђује
добру сопствену циркулацију и сигурно преношење топлоте. Специфична запремина
воде у котлу је велика, минимално 1,7 лит/kW топлотног капацитета котла, што
омогућава еластичан рад котла са великом инерцијом, добрим прилагођавањем
променљивим топлотним оптерећењима и малим бројем стартовања горионика.
Ниско специфично топлотно оптерећење ложишта омогућава дуготрајност котла,
квалитетно сагоревање горива, са малом количином штетних материја и ниском
емисијом азотних оксида. Котао је предвиђен за постављање на равну подлогу. Котао
је заварен електрично, у атмосфери заштитног гаса. Котао нема озид, већ су скретне
коморе димних гасова хлађене водом, што значајно снижава трошкове одржавање и
олакшава сервисирање у експлоатацији. Тело котла је топлотно изоловано
минералном вуном у јастуцима, минималне дебљине 100 mm, са оплатом од
лакираног челичног лима, тако да су губици топлоте минимални. Приступ димним
цевима и чишћење без скидања горионика обезбеђени су великим вратима горионик се монтира директно на уста котла.
Технички подаци котла
• Номинални капацитет котла: 6.000 kW
• Дозв. топлотни капацитет ложења: 6.590 kW
• мах. дозвољени натпритисак: 10 bar
• укупна дужина: 5.790 mm
• укупна ширина: 2.400 mm
• укупна висина: 2.750 mm
• прикључак димних гасова: 620/630 mm
• отпор ложишта 16,6 m bar
• транспортна тежина котла: 10.800 kg
• запремина воде у котлу: 10,83 m3
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• проток димних гасова: 9.000 kg/h
• Степен корисности: 92,3% на 80% оптерећења
• Минимални капацитет: условљен гориоником
• Приликом сагоревања лож-уља С према DIN 51603-5 средња температура воде у
котлу мора да износи најмање 90ºC.
Регулација температуре воде у котлу се врши преко ПЛЦ-а на електрокомандном
орману енергетске централе, укључивањем односно искључивањем горионика или
модулацијом. Задата вредност температуре воде у котлу се утврђује помоћу следећих
параметара: задата вредност температуре полазног вода у грејном кругу А1 (круг
инсталације) и екстерни захтев спољашње температуре. Минимална температура
воде у котлу је задата и мора се поштовати због заштите котла. Температура воде у
котлу се региструје на следећим уређајима: сигурносни граничник температуре СТБ
(ширење течности), регулатор температуре ТР (ширење течности) и сензор
температуре котла (промена отпора Пт 1000). На изласку топле воде из котла
пројектован је носач арматуре за притисак у комплету са манометром за уградњу,
граничником максималног притиска (за надпритисак 1÷16 bar) и граничником
минималног притиска (пресостат).
Мазутни горионик
Мазутни горионик по конструкцији и саставу има следеће европске норме и ЕГсмернице: ЕН267, ЕМЦ 2004/108/ЕЦ, ЛВД 2006/95/ЕЦ, ПЕД 97/23/ЕЦ. Горионик је
израђен у компактној конструкцији и састоји се од следећих важнијих делова:
кућишта горионика за отварање лево и десно, закретне прирубнице са крајњим
прекидачем, поклопца са отвором за гледање, мотора горионика, кућишта за
регулацију ваздуха, вентилаторског кола, пресостата за ваздух, електронски
програматор за обједињену електронску регулацију са одвојеним серво моторима,
пламене главе, сензора пламена, трансформатора за паљење, каблова за паљење,
електрода за паљење, дихтунга за прирубницу, причврсних вијака. Опрема
горионика на страни аутоматике обухвата: регулатор снаге горионика са
програматором, котловску температурску сонду, електрокомандни орман и
комуникациони кабaл између управљачке јединице и сервомотора на горионику.
Горионик узима свеж ваздух са фасаде Енергетске централе (ЕЦ) из спољашње
атмосфере.
Дневни резервоар мазута
Резервоар за мазут је хоризонтална посуда, запремине 6,0 m3, израђена од челичног
лима, квалтета Č.0361. Са унуташње стране постављена су укрућења у облику
прстена. Резервоар је антикорозионо заштићен са унутрашње стране, а са спољне је
заштићен основним премазом и постављена је изолација која не пропушта воду и
издржава пробојни напон најмање од 14000 V. Ушке су димензионисане и
постављене на основу масе празног резервоара. Прикључци су изведени са цевним
навојем. Резервоари су предвиђени за рад са натпритиском од 0,5 bar
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Хидраулична скретница капацитета 200 m3/h
Хидраулична скретница врши издвајање ваздуха и гасова, скупљање муља и
прљавштина ради дуготрајне дегасификације и чишћење грејног медијума од муља.
Штити котао од променљивих протока грејних кругова. Заварени суд под притиском
од челика, са прирубницама. Са аутоматским одзрачним вентилом на врху и
кугластом славином за пражњење при дну. Чаура за монтирање сензора температуре
на врху. Уређај са комплетном термоизолацијом и оплатом.
Трокраки регулациони вентил
Трокраки регулациони вентил величине DN 150/330, планиран је за вођење
температуре повратне воде котла контејнерске енергетске централе. Трокраки
регулациони вентил је извршни орган који регулише проток радног медијума у
грејном систему. Радни медијум је топла или врела вода, темпратуре од 5°C до 140°C.
Трокраки регулациони вентил примењује се као мешајући или раздеони. Трокраки
регулациони вентил има једнакопроцентну каратеристику протока, која омогућује
да промени хода вентила одговара идентични проценат промене којефицијента
протока. Регулациони однос (однос између називног и најмањег којефицијента
протока) износи 50:1. Избор трокраког регулационог вентила врши се на основу
израчунате КВС-вредности.
Циркулациона пумпа котловског круга
Циркулациона пумпа котловског круга планирана је за циркулацију воде у између
вреловодног котла и хидрауличне скретнице. Потребан проток циркулационе пумпе
котловског круга је 200 m3/h. Циркулациона пумпа котловског круга осигурава
безбедан рад ”хладног краја” котла и сигурну циркулацију воде у котлу.
Арматура контејнерске енергетске централе
Арматура контејнерске енергетске централе састоји се од следећих елемената:
∙ Вентил сигурности DN80/125 PN16 за притисак отварања 10 бар .......(2 ком.)
∙ Лептир вентили на вреловодима DN250 PN16 ....................................... (6 ком.)
∙ Лептир вентили на регулационом вентилу DN150 PN16 .......................(8 ком.)
∙ Лептир вентили на котловској пумпи DN125 PN16 ...............................(4 ком.)
∙ Лептир вентили на одмуљивању котла DN50 PN16 ...............................(2 ком.)
∙ Вентили за пражњење котла DN50 PN16 ..................................................(2 ком.)
∙ Манометар са славином Ø160mm, мерног опсега 0÷16 bar .................. (4 ком.)
∙ Манометар са славином Ø80mm, мерног опсега 0÷10 bar .................... (4 ком.)
∙ Термометар, биметални Ø160mm, мерног опсега 0÷1600C......................(4 ком.)
∙ Граничник максималног притиска, сигурносни граничник ..................(2 ком.)
∙ Граничник минималног притиска, сигурносни граничник ....................(2 ком.)
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Конструкција контејнерске енергетске централе , димензија 8,80 х 11,06 х 5.44 m
Конструкција контејнерске енергетске централе, 2x6,0 МW састоји се од две типске
конструције енергетских централа од по 6,0 MW и везног дела за спајање типских
конструција енергетских централа. Конструкција контејнерске енергетске централе
од 6,0 МW је дводелна (носећи и надградни део) димензија 3,40 x 10,04 x 5.52
(3,04+2,48) m, пројектована је за смештај термотехничке опреме енергетске централе.
Челична конструкција енергетске централе састоји се већим делом од хладно
обликованих профила а мањим делом од топло ваљаних профила у зони ослањања
котлова. Материјал челичне конструкције је Č.0361. Носећи део конструкције
пројектован је за ношење надградног дела конструције и топловодног котла са
гориоником за течно гориво-мазут. Надградни део конструције енергетске централе
пројектован је за смештај дневног резервоара мазута, запремине 6,0 m3, хидрауличне
скретнице 200 m3/h, котловске циркулационе пумпе, регулационог круга заштите
„хладног краја“ котла и електро ормара. На наградној конструцији пројектован је
челични димњак Ø822/6670mm. Челична конструција односно њен носећи део
испитује се на оптерећење 15000 kg од стране акредитоване лабораторије пре
монтаже ватро отпорних панела и котловског постројења. Типске конструције
енергетских централа од 6,0 МW повезују се конструктивним челичним панелима
(2 ком.) са чеоних страна енергетске централе димезија 2,0x5,52m са кровном
челичном конструкцијом димензија 2,0x10,04m. Челична конструкција после
завршене монаже чисти од корозије, два пута боји основном бојом и два пута боји
завршном бојом. Конструције контејнерске централе од 6,0 МW опремљена је
следећом столаријом: улазна врата 100/200 cm, излазна врата 70/200 cm, сервисна
врата 2x150/270 cm и прозор 3x150/150 cm. Челична конструкција енергетске
централе после завршетка монтаже чисти се од корозије, два пута боји основном и
завршном бојом. Конструкција енергетске централе (зидови и кров) штите се од
атмосферских падавина и пожара ватротпорним панелима. Ватро отпорни панели су
сендвичне конструкције, два профилисана челична лима и камене вуне, дебљине
60mm. Ватро отпорни панели поседују сертификат за ватроотпорност дужу од 30
минута. Под енергетске централе монтира се од бетонских плоча димензија
40x40x3,0cm на пешчаној подлози. На конструкцији енергетске централе
пројектована је опрема за природну вентилацију енергетске централе и то: две
усисне фиксне жализине на улазним вратима, димензија 840x1650 mm, две отсисне
фиксне жалузине, димензија 1300x1050 mm. Димњачки систем контејнерске
енергетске централе су саставни део конструције енергетске централе. Димњачки
систем састоје се од елемената ICS-25 Ø800 мм. Димњачки елементи се израђују о
нерђајућег челика и керамичке вуне дебљине 25mm. Сви елементи димњачког
система су индустријски производ, отпорни на корозију, израђени ласерским
заваривањем у заштитној атмосфери.
Електро опрема контејнерске енергетске централе
Kонтејнерске енергетске централе, снаге 2x6,0 МW, на фасади има пројектован
кабловско прикључни орман са главним прекидачем централе (КПО-ГП). КПО-ГП
је опремљен са напонским окидачем за безусловни прекид електричног напајања
енергетске централе у хаваријским условима. Искључење главног прекидача може
се активирати преко два независна хаваријска тастера, постављена унутар објекта
непосредно уз улазна и излазна врата енергетске централе. КПО-ГП повезује се
каблом са главним разводним орманом (ГРО) контејнерске енергетске централе који
је пројектован поред улазних врата централе. ГРО напаја електричном енергијом
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следеће разводне ормане: разводни ормани горионика (РО- ГОР), разводни ормар
платформе енергетске централе (РО-ПЛ) и осигурава каблове за напајање разводних
ормана. Из главног разводног ормана (ГРО) напаја се осветљење контејнерске
енергетске централе и локална аутоматска регулација котлова. Осветљење
енергетске централе пројектовано је светиљкама унутар централе постављеним на
челичној конструкцији носећег и надградног дела централе за несметан рад у
централи. Код нестанка електричног напона аутоматски се пале паник светиљке
(аутономија 3,0 сата) са натписом ”ИЗЛАЗ”, постављеним са унутрашње стране
улазних и излазних врата. Разводни орман горионика (РО-ГОР) пројектован је на
носећем делу конструције у зони горионика. На РО-ГОР монтира се опрема за
напајање и аутоматски рад горионика и загревање и циркулацију мазута. РО-ГОР је
фабрички производ испоручиоца горионика који је компатибилан са гориоником.
Разводни ормар платформе енергетске централе (РО-ПЛ) пројектован је на
надградној конструкцији контејнерске енергетске централе. На РО-ПЛ монтира се
опрема за напајање циркулационе пумпе котловског круга, трокраког регулационог
вентила и загревање дневног резервора мазута. Сви разводни ормани се комплетно
електро ожичавају и испитују у производњи пре уградње на централи. РО се
опремају унутрашњом расветом и утичницама за сервисне алате. На вратима РО
монтирају се сигналне светиљке и управљачке гребенасте склопке. Енергетски
каблови и командно сигнални каблови за повезивање електро ормана и елемената у
пољу постављају се на ПНК носачима или у металним гибљивим цревима.
Премошћење металних маса изводи се преко обележених вијака (црвена боја) и
звездасте подлошке. Комплетно уземљење контејнерске енергетске централе,
термотехничке опреме и електро разводних ормана изводи се поцинкованом траком
и жуто-зеленим П/Ф проводником . Изједначавање потенцијала изводи се у главном
разводном орману. Громобранска инсталација и инсталација уземљења повезују се
на посебно изведен темељни уземљивач око објекта.
Идејни пројекат инфраструктурних прикључака контејнерске котларнице
израдио је исти тим као и идејно решење .
Идејни пројекат машинских инсталација, инфраструктурних прикључака
контејнерске котларнице у Прибој обухвата следеће:
- Вреловоди 2 x DN 250 PN16 од контејнерске котларнице до постојећих разделникасабирника;
- Циркулациони вод мазута DN65 PN16 од постојеће мазутне станице до дневних
резервора мазута у контејнерској енергетској централи ;
- Циркулациони вод топле воде за грејање мазута DN50 PN16 од контејнерске
котларнице до постојеће мазутне станице.
Вреловод 2 x DN250 PN16
Повезивање пројектоване контејнерске енергетске централе и постојеће
вреловодне котларнице планирано је са два ваздушна вреловода DN 250 PN16.
Планира се демонтажа постојећих вреловодних прикључака DN 125 који служе као
резерва на постојећим сабирницима- разделницима Ø 558,8 x 12,5 mm са
сервисирањем прикључака на постојећим сабирнику и разделнику уградњом нових
прикључака DN250 NP16. На излазу из контејнерске котларнице пројектоване су
четири прирубнице DN 250 PN16, две за потисни вреловод и две за повратни
вреловод, излаза за котлове централе посебно, котлови централе у каскади са
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променом оптерећења. Повезивање контејнерске котларнице са постојећим
разделником и сабирником планирано је челичним цевима Ø 273,0 x 6,3 mm, цеви се
воде ваздушно у простору постојеће котларнице, ослањају се на постојеће зидове
котларнице. Дужина вреловодних цеви је око 15m + за вертикале 10m. Компензација
топлотних дилатација цеви планирана је геометријом цевовода у зависности од
постојећих преградних зидова у котларници. Цевовод се у зони разделника и
сабирника опремају се цевном арматуром и то: запорни вентили за врелу воду DN250
NP16, неповратни вентили DN250 NP16, биметални термометри, манометри и
испусни лоптасти вентили DN40 NP16. Цеви вреловода се термоизолују минералном
вуном у облози од алуминијумског лима. Регулација температуре полазне вреле воде
у зависности од спољње температуре планирана је у објекту контејнерске
котларнице. Опционо планира се инсталисање мерења колчине енергије по
котловској јединици. Проток у једном вреловодном прикључку је 150 m3/h.
Темпратурни режим вреле воде је 120/90 °C.
Циркулациони вод мазута DN50 PN16
Повезивање дневних резервоара контејнерске енергетске централе са постојећом
мазутном станицом планирано је ваздушним цевоводом у зони постојећег димњака и
фасаде контејнерске енергетске централе . У постојећој мазутној станици поред
сезонских резервоара планира се повезивање новог циркулационог вода мазута
DN50. Повезивање дневних резервоара мазута контејнерске котларнице са
постојећом мазутном станицом планирано је челичном цеви Ø 60,3 x 2,9 mm, цеви се
воде ваздушно у простору између постојеће танкване сезонских резервоара (мазутна
станица), постојећег димњака и новопланиране фасаде контејнерске котларнице. У
зависности од геодетског снимка објеката на траси формираће се ослонци цевовода.
Дужина циркулационог мазутовода је око 45m са вертикалним скретањима.
Компензација топлотних дилатација цеви планирана је геометријом цевовода. За
припрему мазута у мазутној станици планира се плочасти измењивач топлоте са
арматуром за регулацију мазута, тип LSL1-20, ПЕД-категорије III, капацитета 180
[kW], или други тип одговарајућих карактеристика. Улазни режим вреле воде у
плочасти измењивач је 120/90°C а излазна температура загрејаног мазута је 110/80°C.
Циркулација воде кроз измењивач пројектована је циркулационом пумпом тип:
MAGNA 32-120F у мазутној станици, или другом одговарајућих карактеристика.
Циркулација загрејаног мазута кроз измењивач и циркулациони вод мазута од
сезонског до дневног резервора пројектована је двоструком зупчастом пумпом тип:
ZAS 6450F у постојећој мазутној станици, или другом одговарајућих
карактеристика. Цеви мазутовода се термоизолују минералном вуном у облози од
алуминијумског лима. Опционо планира се инсталисање мерења протока мазута.
Температурни режим вреле воде је 120/90 °C.
Циркулациони вод вреле воде DN50 PN16
Повезивање пројектоване контејнерске енергетске централе и мазутне станице
вреловодом за линијско загревање мазута и грејање мазута у мазутној станици
планиран је ваздушни цевовод DN 50 PN16. Цевовод вреловода Ø 60,3 x 2,9 mm се
паралелно води у контакту са цевима за мазут у јединственој термо изолацији
цевовода минералном вуном у облози од алуминијумског лима. Прикључак топле
воде планиран је после хидрауличних скретница у оквиру контејнерске котларнице.
Регулација температуре воде планирана је у мазутној станици.
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Напајање електричном енергијом
Напајање електричном енергијом, из дистрибутивне мреже, новопланиране
контејнерске котларнице, предвидети са главног разводног ормара, постојеће
котларнице, удаљеност до 35м. Провлачење напојног вода извршити кроз објекат
постојеће котларнице на ПНК регалима.
Извршити набавку и испоруку дизел-електричног агрегата, контејнерског типа, за
спољну монтажу, за потребе система за одржавање притиска котловског круга и
сигурносне расвете у котларници. Постојеће пумпе диктир система су 2х7,5kW.
Укључење агрегата вршити аутоматски, у случају нестанка мрежног напона.
Систем заштите
Постојећа електроинсталација је у ТН-Ц-С систему заштите, са нуловањем у ГРО-у
постојеће котларнице.
Уземљење и громобран
Планирати темељни уземљивач нове контејнерске котларнице, са повезивањем на
уземљење постојеће котларнице. Громобранску заштиту новог објекта повезати на
нови уземљивач уземљивач.
Систем аутоматског управљања и надзор
Аутоматско управљање и надзор рада нове топлане планиран је преко ПЛЦ-а, са
могућношћу надградње. Обезбедити очитавање релевантних параметра за рад нове
котларнице на панелу, локално, као и даљински на пулту постојеће котларнице.
На постојећем пулту су неопходна звучна и светлећа упозорења алармних стања.


Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупно уграђену опрему и други уграђени материјал Добављач/Изабрани
понуђач/мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим
прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђене опреме и другог уграђеног материјала
морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала. Уколико
Наручилац утврди да уграђена опрема и употребљени материјал не одговара
стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову
употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу
квалитета. Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања
опреме и другог материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал
који не одговара квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног материјала
угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од
Добављача да уграђени материјал замени новим, одговарајућег квалитета, да
поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Добављач у одређеном року то не
учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Добављача. Стручни
надзор над уградњом, пуштањем у рад и у пробни рад котловске котларнице,
извођењем уговорених радова предмета врши се у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња. Добављач се не ослобађа одговорности ако је штета настала
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због тога што је при реализацији уговора о јавној набавци извођења одређених
радова поступао по захтевима Наручиоца. Контрола и обезбеђивање гаранције
квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује
Наручилац, који проверава и утврђује да ли су опрема и други материјали, као и
пратећи радови, уграђени, односно изведени у складу са техничком документацијом
и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока
за њихову уградњу, односно за њихово извођење радова, о чему редовно извештава
Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским
прописима. Након окончања свих предвиђених радова на монтажи опреме и других
материјала и предвиђених грађевинских и грађевинско занатских радова уписом у
Грађевински дневник, Добављач је у обавези да обавести представника наручиоца и
стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова. Битни захтеви
који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на
заштиту животне средине, енергетску ефикасност, заштита од пожара, други видови
безбедности и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом
испоруке, монтаже и извођења пратећих грађевинских и грађевинско занатских
радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.



Контрола опреме, уградње опреме и извођења пратећих грађевинских радова,
вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и
контролисање извршења уговора.



Рок извршења предмета јавне набавке

Рок за испоруку, уградњу и извођење пратећих грађевинских радова који су предмет
јавне набавке је најкасније до 31.10.2017. године. Надзор је дужан да Добављача
уведе у посао најкасније 10 дана од дана потписивања Уговора. Испорука и уградња
опреме, као и пружање услуга које су нужно везане за набавку добара или других
услуга дефинисаних од стране наручиоца (монтажа, превоз, осигурање и сл.) изводе
се у складу са Динамичким планом испоруке и уградње опреме.
(Динамички план сачинити на сопственом обрасцу, печатиран и потписан).



Место испоруке и уградње опреме

На катастарској парцели бр. 1524/3 и 1524/4 К.О. Прибој.


Обезбеђење система управљања квалитетом:

-Изабрани понуђач биће у обавези да достави доказ од произвођача контејнерске
котларнице да поседује стандард за управљање квалитетом у пословној организцији.
- ISO 50001 – систем за управљање системом енергетике или одговарајући.
-српски знак усаглашености производа који је усаглашен са техничким прописом,
ако је то техничким прописом захтевано.
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 Обилазак локације за извођење радова и увид у постоећу пројектну
документацију
Имајући у виду намену објекта и рок извршења предметне јавне набавке
заинтересованим понуђачима биће омогућен обилазак локације где ће се изводити
радови и увид у постојећу пројектну документацију за предметну јавну набавку, уз
претходно постигнут договор о термину обиласка.
Представник заинтересованог понуђача дужан је да представнику наручиоца преда
пуномоћје за обилазак локације и увид у пројектну документацију (на меморандуму
понуђача, заведено, потписано и печатом оверено.)
Долазак ради обиласка локације потребно је најавити наручиоцу 2 дана раније, а
могућ је сваког радног дана у периоду од 8.00 до 14.00 часова.
Контакт: Срђан Ћирковић , дипл. инг.маш. тел: 064/ 38 79 661 ;
Александар Пуцаревић , дипл.инг.ел. тел: 064/30 53 309.
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IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Обавеза Добаљача је да на основу постојеће пројектне документације (пројектног
задатка, идејног решења и идејног пројекта) сачини:
∙ Пројекат за извођење (са главним пројектом заштите од пожара): у дигиталном
облику потписан квалификованим електронским потписом и 1 (један) примерак у
папирној форми. Пројекат урадити са свом писаном и графичком документацијом у
складу са свим важећим Правилницима, стандардима и техничким нормативима.
Пројекат мора бити одобрен од стране инвеститора пре почетка извођења радова.
∙ Пројекат изведеног објекта (ако Извођач радова одступа од одобреног пројекта): у
дигиталном облику потписан квалификованим електронским потписом и 1 (један)
примерак у папирној форми;
Техничку документацију чине свеске које обухватају техничке описе, техничке
услове, прорачуне, предмере опреме, уградње опреме и других материјала и
извођења пратећих радова и графичку документацију за следеће пројекте:
1. Машински
2. Грађевински
3. Електро
4. Мерење и регулација
5. Заштита од пожара
6. Телекомуникација
Обавеза пројектанта је да обезбеди КТП (у дигиталном облику, потписан
квалификованим електронским потписом) и геотехнички елаборат као и остале
подлогe, односно елаборате у складу са Правилником о садржини, начину и поступку
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката („Сл. гласник РС“ бр. 23/2015, 77/2015, 58/ 2016 i 96/2016).
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V 1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ у складу са чланом
75. и 76. Закона о јавним набавкама

А). ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
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:
1.1.Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(Чл. 75. став 1. тачка 1.Закона);
1.2. 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.став.1 тачка 2.Закона).
1.3. 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 (Члан75.став.1 тачка 4.Закона).
1.4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (Члан75.став.2.ЗаконаОбразац бр.7 „Изјава“).
Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ
2.Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове дефинисане чл. 76. Закона, и то:
2.1. Да располаже довољним пословним капацитетом
Потребно је да је понуђач у претходних пет година (2012., 2013., 2014., 2015. и 2016.) до
дана објављивања позива на Порталу јавних набавки реализовао:


самостално или као носилац заједничке понуде комплетне радове на изградњи
нових или реконструкцији, санацији или адаптацији постојећих технолошко
сличних објеката (котларнице, топлане и сл) најмање 3 објекта минималног
капацитета 6 MW по објекту.

Наведени пројекти морају бити започети и успешно окончани у траженом периоду
2.2. Да располаже довољним техничким капацитетом
Потребно је да понуђач располаже по било ком правном основу (власништво, уговор о
закупу, лизингу....) опремом за извођење следећих радова: монтаже опреме која је предмет
јавне набавке, земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова,
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грађевинско-занатских радова, инсталерских радова и других радова који се изводе у
оквиру предмета јавне набавке.


Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:

1.
2.
3.
4.
5.

Аутодизалица ............................................................................ 1 комад;
Шлепер........................................................................................ 1 комад;
Багер.............................................................................................1 комад;
Камион..........................................................................................1 комад,
УЛТ.............................................................................................. 1 комад



Снабдевеност понуђача оригиналним резервним деловима за испоручену
опрему за период од 10 година, од дана примопредаје предмета јавне набавке.

2.3.Да располаже довољним кадровским капацитетом


Потребно је да понуђач за све време извршења предметне јавне набавке располаже
потребним бројем и квалификацијама особља (на неодређено или одређено време
или уговором ангажована лица у складу са Законом о раду) и то:



Минимално кључно техничко особље:



1) дипломирани грађевински/архитектонски/електро/машински инжењерруководилац пројекта- један извршилац;



2 ) дипломирани грађевински/архитектонски инжењер – конструкције и
грађевинско-занатски радови –лиценца 310, или 311, или 301 и 410, или 411, или
401 ИКС – најмање један извршилац;



3) дипломирани инжењер електротехнике – лиценца 350 и 352 и 353 и 450 и 453
ИКС- најмање један извршилац;



4) дипломирани машински инжењер - лиценца 330 и 430 ИКС- најмање један
извршилац;



5) дипломирани инжењер за израду Главног пројекта заштите од пожара – један
извршилац;



6) радници електро и машинске струке :
-електро механичар грејне и расхладне технике.... .најмање 2 извршиоца,
-механичар грејне и расхладне технике,.................. најмање 2 извршиоца,
-варилац,........................................................................ најмање 2 извршиоца,
-бравар..............................................................................најмање 2 извршиоца.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1.1.Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.
Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви
чланови групе заједничке понуде.
1.2. 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.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно
је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде и кривично дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних
дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника).
Уколико понуђач има више 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).
Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви
чланови групе заједничке понуде.
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Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
1.3.Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4. – Доказ:
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се
докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних
органа/ организација/ установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе
приложи и потврде осталих локалних органа/ организација/ установа.
Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви
чланови групе заједничке понуде.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
1.4. Услов из члана чл. 75. ст. 2. ЗЈН– Доказ:
Потписан о оверен Образац бр. 7 „ИЗЈАВА“.
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
Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ
2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
2.1. За пословни капацитет
-Образац бр. VII -12 „Референтна листа“.
Референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица
понуђача.
- Попуњен, оверен и печатиран Образац бр. VII -13 “Потврда наручилаца“ о раније
реализованим уговорима, наведених у Референтној листи.
(Референтни наручиоци не могу бити физичка лица.)
Референтни наручиоци не могу бити чланови конзорцијума (заједничке понуде)
- Фотокопије уговора на које се потврда односи са свим припадајућим анексима.
-Фотокопије окончане ситуације (прва и последња страна) по тим уговорима,
потписане и оверене од стране надзорног органа и наручиоца или, фактура/рачун о
испорученој опреми и изведеним радовима, где се недвосмислено види шта је предмет
референтне набавке.
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2.2.Технички капацитет


а) Фотокопија пописне листе са стањем 31.12.2016.године /потписана од стране
овлашћеног лица и оверена печатом понуђача / или рачун којим се доказује да је
понуђач купио наведену опрему или фотокопија уговора о закупу или фотокопија
уговора о лизингу.



Попуњен Образац бр.11 Изјава о техничком капацитету, да понуђач поседује
сву неопходну опрему за извршење предметне јавне набавке и и да ће иста бити у
исправном стању за свe време трајања уговора.



Изјава понуђача сачињена на сопственом меморандуму на начин да из њене
садржине јасно и недвосмислено произилази испуњење услова који се односи на
снабдевеност понуђача оригиналним резервним деловима за испоручену опрему.
2.3.Кадровски капацитет












Попуњен Образац бр. 10 Изјава о кадровској опремљености , да понуђач
располаже довољним бројем и потребним квалификацијама особља за извршење
предметне јавне набавке (одговарајуће важеће сертификате и лиценце у складу са
позитивним прописима који се примањују на овај предмет јавне набавке).
За лица која су запослена код понуђача – фотокопија уговора о раду или М,/ МА/,М3А образац,
За лица која нису запослена код понуђача : фотокопија уговора о ангажовању у
складу са Законом о раду (уговор о обављању привремених и повремених послова,
уговор о делу..,);
фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку
тражену лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као
и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности
лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом
имаоца лиценце и његовим потписом;
важећи атести за вариоце : атест за гасно- пламено заваривање и атест за један од
поступака електролучног заваривања (доставити и сертификат о акредитацији
фирме која је издала атест за вариоце);
важеће лекарско уверење / мора бити децидно наведено да је запослени способан за
рад на висини/ за најмање 4 радника (по 1 варилац, бравар,радник електро и
машинске струкe).
Напомена: У уговору /или М обрасцу/мора бити назначена тражена струка
(варилац, бравар, елек.мех и мех.грејне и расхладне технике ). У случају да у
уговору није наведена конкретна тражена струка, у понуди поред уговора
доставити копију дипломе о стеченом степену стручне спреме тражене струке.


Наведене доказе о испуњености обавезних и додатних 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.
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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.
Лице уписано у Регистар понуђача који води АПР није дужно да приликом
подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из тачке 1-4, у складу са
чланом 78 став 5. Закона о јавним набавкама.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља
у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Језик
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском
језику.
Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски
језик и оверени од стране судског тумача.
2. Упутство о начину попуњавања обрасца
Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним
словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање
графитном оловком, свако белење или подебљавање бројева мора се парафирати и
оверити од стране понуђача.
3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ :


Попуњен, потписан и оверен печатом Образац бр.1. „Понуда“

У образцу понуде уписати назив понуђача и све податке о понуђачу; заокружити
понуђени одговор А или Б или В у вези са наступом понуђача, односно да ли понуђач
наступа самостално или са подизвођачем или са заједничком понудом; уписати дужину
гарантног рока , рок важења понуде и укупну вредност без ПДВ-а и са ПДВ-ом;


Попуњен, потписан и оверен печатом Образац бр.2 „Структура цене са
упутством како да се попуни“.



Потписан и оверен печатом Образац бр.3. „Изјава подносиоца понуде да не
наступа са подизвођачем“;



Потписан и оверен печатом Образац бр.4.„Изјава о ангажовању подизвођача“;
У случају кад подносилац понуде учествује са подизвођачем.



Потписан и оверен печатом Образац бр. 5. „Изјава чланова групе који подносе
заједничку понуду“.

Уз ову „Изјаву“ потребно је доставити и “Споразум чланова групе“ којим се
понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке о: члану групе који ће бити носилац посла,
односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.


Попуњен, потписан и оверен печатом Образац бр.6 „ Подаци о члану групе“;



Потписан и оверен печатом Образац бр.7. „“Изјава о поштовању обавеза из
члана 75. став 2. Закона“,
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Потписан и оверен печатом Образац бр. 8. “ Изјава о независној понуди“;
Потписан и оверен печатом Образац бр.9. „Трошкови припреме понуде“;
Потписан и оверен печатом Образац бр.10 „Изјава о кадровском капацитету“;
Потписан и оверен печатом Образац бр.11 „Изјава о техничком капацитету“;
Попуњен, потписан и оверен печатом Образац бр. 12 „Референтна листа“;
Потписан и оверен печатом Образац бр. 13 „Потврда о реализацији закључених
уговора“
Докази за испуњеност обавезних услова ако понуђач није уписан у Регистар
понуђача ;
Докази за испуњеност додатних услова пословног, кадровског и техничког
капацитета,
Образац бр. 14.“Изјава о достављању Полисе осигурања“;
Изјава о снадбевености оригиналним резервним деловима.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде.
МОДЕЛ УГОВОРА.

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, односно
овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора, попуни, потпише и овери,
чиме потврђује да је сагласан са Моделом уговора.
У Моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи, односно сви понуђачи из
групе понуђача.
Подаци унети у Моделу уговора морају бити истоветни са подацима наведеним у
понуди.
4.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште препоручено ,у коверти затвореној
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
Понуду са предвиђеним обрасцима из конкурсне документације доставити до 07.08.2017.
год. до 12,00 часова на адресу Општина Прибој ул. 12. јануар бр.108, 31 330 Прибој, са
назнаком „НЕ ОТВАРАТИ - понуда за контејнерску котларницу“.
На полеђини коверте уписати тачан назив и адресу подносиоца понуде, као и телефон
особе за контакт.У случају подношења заједничке понуде на полеђини коверте уписати
назив и адресу свих чланова.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом и исту ће наручилац , по окончању поступка отварања, вратити
неотворену са назнаком да је неблаговремена.
4.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
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4.2. Подношење понуде са подизвођачем
Ако понуђач у понуди /ОБРАЗАЦ бр.1/ наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу дужан је да попуни одговарајуће обрасце који се односе на
подизвођаче.
Ако понуђач ангажује подизвођача дужан је да у понуди наведе проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и
део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. Закона. Начин доказивања испуњености услова исти је као за самосталног
понуђача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач не може да ангажује подизвођача који није наведен у приложеној конкурсној
документацији, осим у случајевима прописаним Законом.
Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као
подизвођач у другој понуди.
Једно правно или физичко лице може да буде подизвођач код више понуђача у истој јавној
набавци.
Уколико је подизвођач ангажован од стране једног понуђача, не може се појавити као
учесник заједничкој понуди, у истој јавној набавци.
4.3. Подношење заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је “Споразум чланова групе“ којим се понуђачи из
групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Уколико споразум групе понуђача не садржи дате податке понуда групе понуђача
биће одбијена као неприхватљива.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН, а
додатне услове испуњавају и доказују заједно.
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5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
6. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ
У року за подношење понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
У случају да се измена понуде односи на понуђену цену, нова цена мора бити изражена у
динарском износу (без ПДВ-а), а не у процентима. Уз измену (допуну) понуде морају се
доставити нови одговарајући обрасци који прате измену( допуну).
Свако обавештење о изменама, повлачењу или опозиву понуде подноси се у затвореној
коверти, до 07.08.2017.год. до 12,00 сати на исти начин на који се доставља понуда, са
назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ИЗМЕНА понуде за контејнерску котларницу „или
„НЕ ОТВАРАТИ – ПОВЛАЧЕЊЕ понуде за контејнерску котларницу „или
НЕ ОТВАРАТИ- ОПОЗИВ понуде за контејнерску котларницу, на адресу наручиоца
Општина Прибој „12. јануар'' бр. 108 31330 Прибој.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. Коверта са
назнаком ИЗМЕНА или ПОВЛАЧЕЊЕ или ОПОЗИВ ПОНУДЕ биће отворена и
прочитана на дан отварања понуда.
7.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за
подношење понуда, 07.08.2017.год. у 12,15 часова у просторијама Општине Прибој,
канцеларија бр.1 .
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници подносилаца понуда.
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну
набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
8. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде најмање 60 дана од дана отварања понуде.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде понуда ће бити одбијена као
неприхватљива. У случају истека рока важења понуде наручилац је дужан да у писаном
облику од понуђача затражи продужење рока важења понуде.
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9.РОК ИЗВРШЕЊА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Рок за извршење предмета јавне набавке је најкасније до 31.10.2017. године.
Надзор је дужан да Добављача уведе у посао најкасније 10 дана од дана потписивања
Уговора.
Испорука и уградња опреме извршавају се у складу са динамичким планом за испоруку и
уградњу опреме.
10.РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање ће се вршити сукцесивно на основу привремених (15-дневих) и окончане
ситуације. Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема
исправног рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12 и 68/15).
Плаћање се врши на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске
књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију
Добављач доставља стручном надзору којег је самостално именовао Инвеститор, а који ту
документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити
плаћање тих позиција, што Добављач признаје без права на приговора.
11.МЕСТО ИЗВРШЕЊА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
На катарстарској парцели 1524/3 и 1524/4 КО Прибој.
12.ГАРАНТНИ РОК
За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок назначен у гарантном листу
произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца и исти тече од дана извршене
примопредаје објекта Наручиоцу.
Гаранција за изведене пратеће грађевинске радове не може бити краћа од 24 месеца од
дана примопредаје предмета јавне набавке.
Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок његова понуда биће одбијена као
неприхватљива.
13.ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена мора бити изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Јединичне цене из понуде су фиксне. Цена треба да буде изражена тако да обухвати све
трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (транспорт, материјал,
смештај лица која ће бити ангажована на извршењу предметне јавне набавке пратеће
услуге и радови који су нужно везани за добро које је предмет јавне набавке сл.).
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Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од
понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним, у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона је понуђена цена која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке
у складу са понуђеним условима.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима..
14.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да уз понуду достави:
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, као гаранцију да ће изабрани понуђач
приступити потписивању уговора са наручиоцем и то у износу од 2% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а.
Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку.
Банкарска гаранција мора бити неопозива,безусловна, без права на приговор и платива на
први позив, са роком важења минимум 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:
1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду, или
2) понуђач коме је додељен уговор у року од 8 дана од дана достављања не потпише
уговор о јавној набавци, или
3) ако изабрани понуђач у року од 7 дана од дана закључења уговора не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла и полису осигурања у складу са захтевима из
конкурсне документације.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
У случају улагања Захтева за заштиту права понуђача а поступак пред Комисијом се
одужи преко рока од 60 дана Понуђачи су дужни да обнове предметне банкарске
гаранције.
Наручилац ће вратити банкарску гаранцију понуђачима са којима није закључен уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
II Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, а најкасније 7 (седам)
дана од дана закључења уговора достави:
Банкарску гаранцију за добро извршења посла у износу од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, као гаранцију да ће изабрани понуђач у уговореном року и квалитету
извршити своје уговорне обавезе.
Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку.
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Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и платива
на први позив, са роком важења најмање 10 (десет) дана дуже од дана када истиче рок за
извршење уговорене обавезе.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико:
1) изабрани понуђач не изврши комплетан посао у уговореном року или
2) изабрани понуђач не изврши посао у уговореном квалитету,
3) изабрани понуђач буде каснио са извршењем.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
III Изабрани понуђач је дужан да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова
преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у
износу од 5 % од укупно уговорене цене и са роком важења 30 дана дужим од
уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор
и наплатива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане
ситуације .
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року
уколико изабрани понуђач не отклони грешке и недостатке уочене на извршеним
радовима у гарантном року.
-Банкарске гаранције не могу 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.
У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем понуђач доставља
наведена средства финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде
тражена средства финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе.
15.ПОЛИСА ОСИГУРАЊА
Изабрани понуђач (добављач) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и
опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи)
и достави наручиоцу, најкасније 7 (седам) дана од дана закључења уговора, полису
осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извршења
предмета јавне набавке.
Изабрани понуђач (добављач) је такође дужан да, најкасније у року од 7 (седам)
дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за
штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију,
са роком важења за цео период извршења предмета јавне набавке, у свему према важећим
прописима.
Уколико се рок за извршење предмета јавне набавке продужи, изабрани понуђач
(добављач) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим
периодом осигурања.
Понуђач попуњава Образац бр.14 „Изјава о достављању полисе осигурања“.
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16. 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (Образац бр. 7 .).
17.ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Податке који се сматрају поверљивим у смислу Закона о јавним набавкама и другим
позитивним прописима понуђач је дужан да у понуди назначи са позивом на акт којим је
на поверљивост утврђена (поверљиви подаци се обележавају на маргини са ознаком
„пов“).
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о подносиоцима понуда садржане
у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве
подносилац понуде означио у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуда.
18.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште препоручено, на адресу
наручиоца, Општина Прибој, ул. 12. јануар бр.108 на фах: 033/--2445-446
или
е-mail: javnenabavke@priboj.rs, радним данима /понедељк-петак/ у времену од 7,00 до
15,00 часова да тражи додатна појашњења у вези са припремом понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама и
појашњењима мора бити достављен у писаној форми, са подацима о потенцијалном
понуђачу који доставља захтев, потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Додатне
информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНВВ бр. 02-01/17.
Уколико се комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и
одговорима врши путем електронске поште или факсом у складу са чланом 20. ЗЈН,
страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти
начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је
то неопходно као доказ да је извршено достављање.
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19.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
ЗАПOШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Министарство финансија www.mfin.gov.rs
Министарство пољопривреде и заштите животне средине www.mpzzs.gov.rs
Агенција за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs
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.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће
му помоћи при прегледу понуде, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно
његових подизвођача. .
22.ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи (избели
или прецрта) и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи
начин:
- уколико постоји разлика у износу израженим бројем и словима, износ
изражен словима сматраће се тачним;
- 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.
23.РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Понуда понуђача мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом
ЈНВВ бр.02-01/17.
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 предходне три (3) године.
Наручилац ће одбити понуду и у другим случајевима прописаним законом и
конкурсном документацијом.
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24.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања
понуда и исту ће објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана
доношења.
25.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету
због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија истовремено доставља
Републичкој комисији
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1.
овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Подносилац захтева за
заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
120.000 динара у поступку јавне набавке велике вредности.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН,
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 120.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП Општина Прибој ; ЈНВВ бр. 02-01/17;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.,или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава,
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
законом и другим прописом.
26. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права сагласно члану 112.став 2.тачка 5.ЗЈН.
27.ОБУСТАВА ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени
услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају
да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно
наредних 6 месеци.
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1.Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“, под условом да је понуђач испунио све захтеве наручиоца
предвиђене конкурсном документацијом ЈНВВ бр. 02-01/17.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења
предметне јавне набавке.
У ситуацији да два или више понуђача који су понудили исту цену имају исти рок
извршења предметне јавне набавке уговор ће бити додељен жребањем, јавно, у присуству
понуђача чије су понуде једнаке.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму
када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде
које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок извршења предметне јавне набавке.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те
ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. О поступку
жребања водиће се записник. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити
додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.
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ОБРАЗАЦ БР. 1 ПОНУДА - општи подаци о понуђачу

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
Адреса понуђача
Број телефона
Број факса
Електронска адреса понуђача (e-mail):
ПИБ
Матични број
Лице овлашћено за потписивање
уговора
Број ж. рачуна понуђача и назив банке
Остали подаци у понуди
Предмет: : Доградња постојеће котларнице са испоруком, монтажом, пуштањем у
рад и пробним погоном контејнерске котларнице 2 х 6 МW са свом пратећом
опремом, по систему кључ у руке-ЈНВВ бр. 02-1/17
Понуду дајем (заокружити)

А) самостално,

Б) са подизвођачем,

В) као група понуђача
Рок извршења предмета јавне набавке
/најкасније до 31.10.2017.
-понуђач може понудити краћи рок
извршења набавке
/предност у случају једнаких цена)
Рок и начин плаћања:
Гарантни период:
најмање 24 месеца од примопредаје
предмета јавне набавке
/понуђач може понудити дужи гарантни
рок/
Рок важења понуде најмање 60 дана од
дана отварања понуда

Најкасније до ________________2017
Рок плаћања је до 45 дана од дана
пријема оверених привремених
(15-дневих) и окончане ситуације.

_____________________месеци
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Укупна цена без ПДВ-а
_____________________динара
Укупна цена са ПДВ-ом
_____________________динара

НАПОМЕНА: Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда
и конкурсне документације за ову јавну набавку.

датум___________2017.

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ
ПОНУДЕ
__________________________
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VII - 2
ОБРАЗАЦ БР. 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Ред. Предмет ЈН
Једи
Количина Јединична
Укупна цена
Бр. Опис позиције
ница
цена
без ПДВ-а
мере
без ПДВ-а
1
2
3
4
5
6 (5х 4)
Израда потребне
1.
пројектне
документације
(Пројекат за извођење, ком
1
Пројекат изведеног
објекта)
Испорука, монтажа,
2.
пуштање у рад и
пробни погон
контејнерске
котларнице, 2х6 МW
ком
1
са свом пратећом
опремом
(циркулационе пумпе,
систем за одржавање
притиска, хемијска
припрема воде, итд.).
Повезивање
3.
контејнерске
котларнице на
ком
1
постојећу
инфраструктурну
инсталацију (мазут,
вода и електрична
енергија)
Укупна цена( без ПДВ-а)_________________Динара
ПДВ:_________________ Динара
Укупна цена са (ПДВ-ом):____________________ Динара
датум,__________2017. год.

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ

_______________
(овлашћено лице)
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
-у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а (5 х4)
У понуђену цену су укључени сви трошкови који се односе на реализацију предметне
јавне набавке.
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VII - 3

ОБРАЗАЦ БР.3

ИЗЈАВА
подносиоца понуде да не наступа са подизвођачем

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну
набавку добара : Доградња постојеће котларнице са испоруком,монтажом,
пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске котларнице 2 х 6 МW са
свом пратећом опремом, по систему „кључ у руке“-ЈНВВ бр. 02-1/17,
изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Датум,___________2017. год.

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ
ПОНУДЕ
_______________________________
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ОБРАЗАЦ БР. 4

VII -4
ИЗЈАВА
о ангажовању подизвођача

(списак подизвођача које је понуђач укључио у понуду)
Ред.

Назив подизвођача

Бр.

седиште и адреса

Датум,___________2017. год.

Проценат (највише 50%) укупне
вредности набавке планиране да се
повери подизвођачу и део предмета
јавне набавке који ће се извршити
преко подизвођача.

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ
ПОНУДЕ
_______________________________
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ОБРАЗАЦ БР. 5
ИЗЈАВА
чланова групе који подносе заједничку понуду

У вези са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом за јавну
набавку добара: Доградња постојеће котларнице са испоруком,монтажом,
пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске котларнице 2 х 6 МW са свом
пратећом опремом, по систему „кључ у руке“ -ЈНВВ бр.02- 1/17, изјављујемо да
поносимо заједничку понуду

Ред.број

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

Потпис и печат

_______________________________
М.П.

_____________________________
М.П.

______________________________
М.П.
______________________________
М.П.

датум, ____________ 2017.године

Напомена: Уз ову Изјаву потребно је доставити Споразум чланова групе у складу са
„Упутством понуђачима како да сачине понуду.
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ОБРАЗАЦ БР.6
Подаци о члану групе
који је учесник у заједничкој понуди

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
Адреса

ПИБ
Матични број

Име особе за конктакт

Датум,___________2017. год.

М.П.

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА
ПОНУДЕ или ЧЛАНА ГРУПЕ
_______________________________

НАПОМЕНА: овај образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе
понуђача.
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ОБРАЗАЦ БР. 7

Изјава
понуђача о поштовању обавеза у складу са чл.75. став2.ЗЈН
_________________________________________________________________
/назив и седиште понуђача/

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да
сам при састављању понуде за јавну набавку добара чији је предмет: Доградња
постојеће котларнице са испоруком,монтажом, пуштањем у рад и пробним погоном
контејнерске котларнице 2 х 6 МW са свом пратећом опремом, по систему „кључ у
руке“ -ЈНВВ бр.02-1/17, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

датум,____________2017. год.

М.П.
ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ
_____________________
/одговорно лице члана групе/

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Овај образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ БР.8

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку за јавну набавку добара чији је предмет: Доградња постојеће котларнице са
испоруком,монтажом, пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске котларнице
2 х 6 МW са свом пратећом опремом, по систему „кључ у руке“ -ЈНВВ бр.02-1/17 ,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

датум,__________2017. год.

М.П.
ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ
__________________________
/ одговорно лице члана групе/

/
Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве онезависној понуди, наручилац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу
изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона
којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у
смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ БР. 9
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара: : Доградња постојеће котларнице са испоруком,монтажом,
пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске котларнице 2 х 6 МW са свом
пратећом опремом, по систему „кључ у руке“ -ЈНВВ бр. 02-1/17
ПОНУЂАЧ ____________________________________ из _______________ је имао
следеће трошкове:

ОПИС ТРОШКОВА

ИЗНОС
______________________________Дин
.
______________________________Дин.

_____________________________Дин.

УКУПНО:

Датум,___________2017. год.

____________________________ Дин

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ
ПОНУДЕ
_______________________________

НАПОМЕНА: сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач
и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима прописаним
ставом 3. истог члана ЗЈН.
Понуђач није у обавези да достави овај образац.

Овај образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ БР. 10

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач
__________________________________________________________________

група понуђача____________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________ поседује

довољни кадровски капацитет за извршење предметне јавне набавке захтеване
конкурсном документацијом ЈНВВ бр.02-1/17, односно да смо у могућности да
ангажујемо потребан број радника (по основу радног односа, или неког другог
облика ангажовања ван радног односа у складу са Законом о раду) за извршење
предмета јавне набавке у предвиђеном року.

Датум

______________

МП

ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ

_____________
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VII - 11
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОВОЉНОМ
ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

У складу са захтевима из конкурсне документације ЈНВВ бр.02-1/17 за јавну набавку:
Доградња постојеће котларнице са испоруком,монтажом, пуштањем у рад и
пробним погоном контејнерске котларнице 2 х 6 МW са свом пратећом опремом, по
систему „кључ у руке,
________________________________________________, (Назив понуђача)
дајемо следећу :
ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да располажемо
траженом опремом за извршење предметне јавне набавке и да ће иста бити исправна и на
располагању за све време извршења предметне јавне набавке.
Ред.
Бр.

Техничко средство

Датум

______________

Коли
чина

Уписати у чијем је власништву, закупу или
лизингу наведено техничко средство

МП

ПОДНОСИЛАЦ ПОНУДЕ

______________
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ОБРАЗАЦ БР. 12

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Изјављујем да сам у периоду 2012.,2013.,2014.,2015. и 2016. године до дана
објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације ЈНВВ бр.021/17 реализовао или учествовао у реализацији уговора на изградњи нових или
реконструкцији, санацији или адаптацији постојећих технолошко сличних објеката
(котларнице, топлане и сл) најмање 3 објекта минималног капацитета 6 MW по
објекту, чија листа је наведена у следећој табели :
Ред. Инвеститор
број /Наручилац/

Број и
датум
уговора

Датум
почетка и
завршетка
радова:

Кратак опис
извршених радова

Капацитет
MW
појединач
ног
објекта

УКУПНО:__________________

Датум
________________

МП

ПОНУЂАЧ
______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: у случају потребе „референтну листу“ копирати
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ОБРАЗАЦ БР. 13

VII - 13

ПОТВРДА
О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
_______________________________________________________________
/назив и седиште наручиоца /
ПИБ:_____________________
МБ:_______________________
Овим потврђујемо да је понуђач ________________________________
а)самостално б) као члан групе понуђача (заокружити)
за потребе наручиоца___________________________________________


квалитетно и у уговореном року извршио радове на изградњи нових или
реконструкцији, санацији или адаптацији постојећих технолошко сличних
објеката (котларнице, топлане и сл) укупног капацитета:

1)_____________________________________________________________
2)_____________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
(уписати радове и објекте)
на основу уговора бр._____________од __________________године.
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку за јавну набавку добара чији је
предмет: Доградња постојеће котларнице са испоруком,монтажом, пуштањем у рад
и пробним погоном контејнерске котларнице 2 х 6 МW са свом пратећом опремом, по
систему „кључ у руке“ЈНВВ бр.02-1/2017 .
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе
наведени подаци тачни.
Контакт особа наручиоца-----------------------------------------------------------------------------телефон---------------------------------------Датум-----------------2017. год. М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
______________________________

НАПОМЕНА: образац копирати у потребном броју примерака.
Признаће се потврде дате на другим обрасцима који садрже тражене податке.
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ОБРАЗАЦ БР. 14

VII - 14

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Понуђач _____________________________________________,
даје
ИЗЈАВУ
О

ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке: Доградња постојеће
котларнице са испоруком, монтажом, пуштањем у рад и пробним погоном
контејнерске котларнице 2 х 6 МW са свом пратећом опремом, по систему „кључ у
руке“ЈНВВ бр.02-1/2017, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико
приступимо закључењу уговора, најкасније у року од 7 ( седам) дана од дана потписивања
уговора, доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извршење предмета
јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и
стварима трећих лица, са важношћу за цео период извршења предмета јавне набавке тј. до
предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји предмета јавне
набавке.
Датум

Понуђач
М. П.
_______________________________

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико
наступа самостално или са подизвођачима,
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени
представник групе понуђача.
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VIII
МОДЕЛ УГОВОРА
за јавну набавку добара: Доградња постојеће котларнице са испоруком,монтажом,
пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске котларнице 2 х 6 МW са свом
пратећом опремом, по систему кључ у руке,
Уговорне стране:
ОПШТИНА ПРИБОЈ
ул. 12.јануар бр.108,
коју заступа председник Општине Прибој Лазар Рвовић, дипл.правник
(у даљем тексту: Наручилац ) са једне стране

и
______________________________из________________ ул.________________________,
бр._______, ПИБ______________, мат. бр.__________________, ж.р________________
отворен код пословне банке_____________________ ; кога заступа директор
_____________________________( у даљем тексту: Добављач ) са друге стране.

Ако је поднета заједничка понуда уписати: по Споразуму бр._______од _____ 2017.
групе понуђача
_____________________________________ из____________________________________
_____________________________________ из____________________________________
_____________________________________ из____________________________________
_____________________________________ из____________________________________
_____________________________________ из____________________________________
(уписати све чланове групе)

Уводне одредбе
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
1.Да је Наручилац у складу са чланом 32. и 62. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15) и Одлуком о покретању поступка бр.404-35 од 12.
06.2017.године спровео отворени поступак за јавну набавку добара чији је предмет:
Доградња постојеће котларнице са испоруком,монтажом, пуштањем у рад и
пробним погоном контејнерске котларнице 2 х 6 МW са свом пратећом опремом, по
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систему кључ у руке, а у свему сагласно конкурсној документацији за ову јавну
набавку ЈНВВ бр.02- 1/17;
2. да је Добављач у поступку јавне набавке ЈНВВ бр.02- 01/2017. доставио понуду која је
код Наручиоца заведена под бројем ______о д__________________године (број уписује
Наручилац);
3.да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр. ______ од __________ 2017.
године (број уписује Наручилац) прихватио понуђену цену Добављача од ____________
динара без ПДВ-а;
4. да је Добављача доставио Наручиоцу Споразум бр. _______ од __________2017.
године потписан и оверен од стране свих чланова групе понуђача, којим је
____________________________овлашћен да буде носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем Општином Прибој
5. да ће Наручилац
сва плаћања по овом уговору вршити на
_____________________отворен код пословне банке _______________________ ;

рачун

6.Да је рок испоруке, монтаже и пуштања у рад контејнерске котларнице битан елемент
овог уговора.
Предмет уговора
Члан 2.
Доградња постојеће котларнице са испоруком, монтажом, пуштањем у рад и
пробним погоном контејнерске котларнице 2 х 6 МW са свом пратећом опремом, по
систему кључ у руке.
Ради извршења предмета Уговора, Добављач се обавезује да обезбеди радну снагу,
транспортна средства, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске,
грађевинско-занатске и припремно- завршне радове, ближе одређене понудом Добављача
бр.______ од ________2017. год. (број уписује Наручилац), која је саставни део овог
уговора , у складу са конкурсном документацијом ЈНВВ бр.02- 1/17 и овим уговором.
Уговорена вредност – цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да укупна уговорена вредност предмета уговора из члана
1. овог уговора, односно цена износи: ______________динара без ПДВ-а
и (словима: ________________________________________________________________),
односно _______________________динара са ПДВ-ом и
(словима__________________________________________________________________)

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.
Ценом је обухваћена комплетна испорука и монтажа котловске котларнице снаге 2
X 6МW са припадајућом опремом и извршеним услугама које су нужно везане за добро
као предмет јавне набавке, као и извршеним неопходним радовима по систему „кључ у
52 | 61

Општина Прибој-Конкурсна документација ЈНВВ бр. 02-01/17
руке“, у складу са описом из Техничког дела конкурсне документације, фабричко
испитивање, транспорт и осигурање до места испоруке, монтажа, пробно испитивање и
пуштање у рад, а у свему према Техничким спецификацијама достављеним уз понуду
Добављача.
Услови и начин плаћања.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да плаћање уговорене цене изврши на рачун понуђача на
следећи начин:
Плаћање ће се вршити сукцесивно на основу привремених (15-дневих) и окончане
ситуације. Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна
у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12 и 68/15).
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу
документацију Добављач доставља стручном надзору којег је самостално именовао
Инвеститор, а који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у
супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Добављач признаје без права на
приговора.

Рок завршетка радова
Члан 5
Добављач се обавезује да уговорену обавезу у погледу извршења предмета јавне
набавке изведе најкасније до 31.10.2017. године, а према приложеном динамичком плану,
који је саставни део Уговора.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року,
Наручилац има право да затражи од Добављача да предузме потребне мере којима се
обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом
грађења, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Члан 6.
Рок завршетка радова може се продужити услед више силе,непредвиђених и
нескривљених околности и то:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
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3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документацијом;
4. закашњење увођења Добављача у посао;
5. непредвиђени радови за које Добављач приликом извршења предмета јавне
набавке није знао нити је могао знати да се морују извести.
Околности из члана 2.овог члана констатују се заједнички у грађевинском
дневнику оног дана када су настале и оног дана када су престале
У случају из става 1 овог члана рок за извршење предмета јавне набавке се
продужава за онолико дана колико је трајала обустава и тај рок се не обрачунава у
календарске дане који су потребни за завршетак предмета јавне набавке
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају
изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Члан 7.
Уколико Добављач не изврши испоруку и монтажу котловске котларнице, услуге
које нужно иду уз ту врсту добара, као и пратеће радове у уговореном року, дужан је да
плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 процената) од укупно
уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ
обрачунат по овом основу већи од 5% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац
може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка
Добављача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у испоруци и монтажи котловске котларнице и
других материјала, као и извршењу услуга нужно везаних за добро које је предмет јавне
набавке или извршењу и предаји пратећих радова, претрпео какву штету, може захтевати
од Добављача и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.
Обавезе Добављача
Члан 8.
Добављач се обавезује да предмет јавне набавке изведе у складу са важећим
техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда
Наручиоцу, као и:
(1) да пре почетка реализације предмета јавне набавке Наручиоцу достави решење о
именовању одговорног лица за реализацију предмета јавне набавке;
(2) да изради целокупну пројектно-техничку документацију у писаном облику која је
неопходна за извршење предмета јавне набавке. Након израде пројектно-техничке
документације Добављач је дужан да исту достави Наручиоцу на преглед и одобрење.
(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору
динамични план испоруке и монтаже котловске котларнице, као и услуга нужно везаних
за предмет уговора и пратећих радова;
(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту извршења уговора на
градилишну таблу у складу са важећим прописима;
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(5) да се строго придржава мера заштите на раду; (6) да по завршеној реализацији
предмета јавне набавке одмах обавести Наручиоца радова да је завршио објекат који је
предмет јавне набавке и да је спреман за његову примопредају; да је предмет јавне
набавке реализовао према техничкој и другој документацији на основу које је издато
одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима,
техничким нормативима и нормама квалитета које важе за предметну врсту објекта,
поједине врсте услуга и радова, инсталацију и опрему;
(7) да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговорене опреме и другог
материјала и опреме потребну за реализацију предмета јавне набавке;
(8) да обезбеди безбедност свих лица на месту реализације предмета уговора, као и
одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац
радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности,
прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања
реализације предмета јавне набавке до његове предаје Наручиоцу;
(9) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
(10) да на месту извршења предмета јавне набавке обезбеди уговор о грађењу, решење о
одређивању одговорног лица и главни пројекат, односно документацију на основу које се
предметни објекат поставља, односно уграђује;
(11) да омогући вршење стручног надзора на објекту;
(12) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета
употребљеног материјала;
(13) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку,
изврши поправку постројења или поновно извођење услуга нужно везаних за предмет
јавне набавке или пратећих радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме,
уређаја и постројења или убрзања реализације предмета јавне набавке, када је запао у
доцњу у погледу извршавања уговорених рокова;
(14) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену
динамику;
(15) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем предмета јавне набавке
уколико се утврде неправилности и недостаци;
(16) да гарантује квалитет испоручене опреме, изведених радова и употребљеног
материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове
Добављач мора да приступи у року од 5 дана;
(17) да обезбеди доказ о квалитету испоручене опреме, односно уграђеног материјала и
инсталација;
(18) да отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима,
саобраћајницама, јавним и приватним површинама;
(19) да по завршетку радова изради и преда Наручиоцу Пројекат изведеног објекта.
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Члан 9.
Добављач може извођење појединих радова који су предмет овог уговора поверити:
Подизвођачу:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------који
је
назначен у понуди и Обрасцу изјаве о ангажовању подизвођача и дужан је да о томе
писмено обавести Наручиоца.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза изведених од
стране подизвођача, као да их је сам извео.
Обавезе Наручиоца
Члан 10.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Добављача.
Наручилац радова се обавезује да уведе Добављача у посао, након прегледа и
одобрења техничке документације да обезбеди Добављачу несметан прилаз месту
реализације предмета јавне набавке.
Наручилац се обавезује да учествује у раду Комисије за примопредају и коначни
обрачун са стручним надзором и Добављачем.
Наручилац се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом
одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу
са законом који регулише ову област.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
Члан 11.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински
дневник. Добављач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима
надзорног органа и да отклони недостатке у погледу којих су стављене примедбе и то на
сопствени трошак.
Финансијско обезбеђење
Члан 12.
Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора, а најкасније 7 (седам) дана од дана
закључења уговора достави:
Банкарску гаранцију за добро извршења посла у износу од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, као гаранцију да ће изабрани понуђач у уговореном року и квалитету
извршити своје уговорне обавезе.
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Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку.
Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на
први позив, са роком важења најмање 10 (десет) дана дуже од дана када истиче рок за
извршење уговорене обавезе.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико:
1) изабрани понуђач не изврши комплетан посао у уговореном року или
2) изабрани понуђач не изврши посао у уговореном квалитету
3) изабрани понуђач буде каснио са извршењем. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење
посла мора да се продужи.
Добављач је дужан да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда
наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу
од 5 % од укупно уговорене цене и са роком важења 30 дана дужим од уговореног
гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и наплатива
на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације .
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року
уколико изабрани понуђач не отклони грешке и недостатке уочене на извршеним
радовима у гарантном року.
-Банкарске гаранције не могу 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.
Осигурање
Члан 13.
Добављач је дужан да осигура опрему, раднике и материјал од уобичајних ризика
до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису
осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извршења
предмета јавне набавке.
Добављач је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или
оверену копију, са роком важења за цео период извршења предмета јавне набавке, у свему
према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извршење предмета јавне набавке продужи, Добављач је дужан
да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са
новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 14.
Гарантни рок за испоручену и уграђену опрему и изведене радове износи ______
месеци од успешног пуштања у рад и извршене примопредаје предмета уговора из члана
1. овог уговора.
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Добављач сноси одговорност за све мањкавости односно недостатке везане за
испоручену опрему и изведене радове, које се могу јавити или настати током гарантног
периода, под условом да се користе и одржавају у складу са препорукама Добављача,
односно Произвођача опреме.
Наручилац мора одмах писаним путем да обавести Добављача у вези било каквих
рекламација/захтева по основу ове гаранције. Добављач је дужан да у року од 48 часова од
писаног позива Наручиоца, изврши стручни увид квара. Добављач је дужан да у року од
48 часова од извршеног стручног увида квара, приступи отклањању насталог квара,
изврши поправку и отклони недостатке или оштећења о свом трошку.
Ако Добављач не отклони недостатак у року дефинисаном након извршеног
стручног увида квара, Наручилац има право да сам отклони недостатке или да ангажује
друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за
отклањање грешака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 2 овог члана,
Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне
штете.
Квалитет уграђеног материјала
Члан 15.

За уграђену опрему и укупан уграђени материјал, Добављач мора да има
сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за
објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђене опреме и уграђеног материјала морају
бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и
техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и
функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Добављача да поруши
изведене радове и да уклони тај материјал и да их о свом трошку поново изведе
коришћењем материјала у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.
Уколико Добављач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго
лице на терет Добављача.
Стручни надзор над реализацијом предмета јавне набавке се врши складу са
законом којим се уређује планирање и изградња.
Добављач се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при
извршењу предмета јавне набавке поступао по захтевима Наручиоца.
Члан 16.
Одредба “кључ у руке” значи да уговорена цена обухвата и вредност свих
непредвиђених радова, као и вишкова радова. Утицај мањкова радова је искључен на
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уговорену цену. Одредба “кључ у руке” не искључује измену уговорене цене због
наступања промењених околности и плаћања накнадних радова.
Примопредаја постављене опреме
Члан 17.
Примопредаја постављене опреме која је предмет овог уговора врши се по
извршавању свих услуга које су нужно везане за ову врсту добара и извођењу свих
пратечих уговорених радова на монтажи објекта и других радова, односно свих радова
предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком
документацијом.
Примопредаја може да се врши и упоредо са извођењем радова на монтажи опреме
на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на уградњи, односно
монтажи опреме не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.
Примопредаја обухвата контролу усклађености изведеног стања са одобрењем за
изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које
се реализује предмет јавне набавке, као и са техничким прописима и стандардима који се
односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација. Добављач о
завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка
радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од
завршетка радова. Комисију за примопредају именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2
(два) представника Наручиоца, и 1 (један) представник Добављача, уз присуство Стручног
надзора.
Комисија сачињава записник о примопредаји.
Добављач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког
прегледа пројекте изведеног стања у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени
материјал и извештајима.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Добављач мора да отклони без одлагања. Уколико те
недостатке Добављач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у
разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог
лица на терет Добављача.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити
по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.
Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Добављача примити на
коришћење постављену опрему, односно објекат котловске котларнице
Раскид Уговора
Члан 18.
Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је извођач:


без разумног оправдања пропусти да отпочне извршење радова из Уговора или без
оправданог основа задржава напредовање радова, или напусти извођење радова у било
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којој фази, и то након истека 7 (седам) дана од дана добијања писаног упозорења од
стране наручиоца;
уколико испоручена и монтирана опрема и извршење пратећих радова не одговарају
прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди
Добављача, а Добављач није поступио по примедбама стручног надзора да отклони
уочене недостатке, што утиче што на правилно извођење радова и рок извођења
радова;
ако Добављач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом ;
својим радњама и радовима проузрокује штету на објектима, стварима и околини и
поред упозорења од стране надзорног органа Наручиоца;.
у случају недостатка средстава за његову реализацију,
из других разлога предвиђених Законом о облигационим односима и другим
прописима којима је регулисана предметна материја

У случају једостраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за
његову реализацију, наручилац има право да активира банкарску гаранцију за добро
извршење посла .
Уговор се раскида писменом изјавом намере, која се доставља Добављачу. Изјава
мора да садржи основ, односно образложење за раскид уговора.
Члан 19.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова на монтажи
котловског постројења, чије извођење је било предмет овог Уговора, заједничка Комисија
ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у
складу са Уговором.
У случају раскида Уговора, Добављач је дужан да изведене радове обезбеди и
сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед
стварно изведених радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног
Добављача и надзорног органа.
Измене уговора
Члан 20.
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне
набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица
околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог
уговора не би био остварен у потпуности.
Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности
закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
5.000.000 динара.
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима
предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне
набавке.
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Сходна примена других прописа
Члан 21.
На све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе
Закона о облигационим односима ,Закона о планирању и изградњи, Закона о јавним
набавкама и других важећих прописа који регулишу ову материју.
Саставни делови уговора
Члан 22
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
- техничка документација,
-понуда понуђача бр. __ од __________. године,
- динамички план,
- конкурсна документација ЈНВВ бр.02-1/17.
Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају
споразумно преко својих овлашћених представника.
У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на начин
дефинисан у претходном ставу, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.
Члан 24
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два)
примерка за сваку уговорну страну.

ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ
ОПШТИНА ПРИБОЈ

Директор

Председник општине
Лазар Рвовић, дипл.правник

____________________

_______________________

НАПОМЕНА- овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну
модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда ће бити
одбијена, као неприхватљива.
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