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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Институт за рехабилитацију
Адреса: 11000 Београд, Сокобањска 17
Интернет страница: www.rehabilitacija.com
Матични број предузећа: 07050844
ПИБ: 101962711
Текући рачун: 840-657667-10 Управа за јавна плаћања

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

3. Предмет јавне набавке
Набавка радова – „РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ У
ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ СЕЛТЕРС БАЊА У МЛАДЕНОВЦУ“.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке радова у отвореном поступку се спроводи ради закључења уговора о
јавној набавци радова.

5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на писарницу Института за
рехабилитацију, Сокобањска 17, 11000 Београд или маилом на адресу
seltersbanja.pravnasl@gmail.com сваког радног дана у времену 7:00-15:00 часова. Лице за
контакт: Славко Богавац.
Дописи који стигну код наручиоца после 15:00 часова, биће заведени и третирани са
датумом наредног дана.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
1.1. Опис премета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Предмет ове јавне набавке су радови: Радови на реконструкцији котларнице
у организационој јединици Селтерс бања у Младеновцу. Ближе одређење
дато је у наставку, у техничком опису, којим је дефинисан задатак и садржај
посла.

Ознака из општег речника набавке:
45331110 – Радови на инсталацијама котлова
45351000 – Машински инсталатерски радови
45311100 – Електро-монтажни радови

1.2. Партије

Јавна набавка је јединствена и није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПOРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

У циљу неопходног извођења радова за потребе реконструкције котларнице у организационој
јединици Сетлерс у Младеновцу, која послује у саставу Института за рехабилитацију,
Београд, одлучено је да се приступи извођењу радова на реконструкцији котларнице у
организационој јединици Сетлерс у Младеновцу, а на основу израђене пројектно-техничке
документације.

Пројектом је обухваћена демонтажа постојећих старих котлова, експанзионих судова, опреме
и арматуре, пратећих електроенергетских инсталација, пражњење и чишћење постојећих
резервоара мазута и њихово прилагођавање на рад са лаким лож уљем, транспорт преосталог
мазута у резервоару и његово складиштење у складу са позитивним законским прописима,
набавка и уградња нових котлова, набавка и уградња нове опреме и арматуре у котларници,
набавка и уградња нове електроенергетске инсталације, повезивање резервоара за лож уље са
новим котловима, набавка и уградња нових горионика који су у складу са захтевима пројекта,
као и остали потребни радови за поуздан и сигуран рад система, са подешавањем и
пуштањем у рад.

У претходном периоду, извршена је замена једног котла и пратеће опреме и арматуре. За
потребе замене преосталог котла, потребно је да се изведу радови на демонтажи новог котла,
изношењу ван објекта, демонтажи старог котла који се налази унутар котларнице иза
новоуграђеног котла, изношење ван објекта, демонтажи остале опреме и арматуре, набавци,
испоруци и монтажи новог котла са пратећом опремом и арматуром, те монтажи претходно
уграђеног новог котла, са повезивањем, подешавањем и пуштањем у рад.

У циљу обезбеђења функционисања постојеће котларнице - енергане, врши се замена једног
постојећег котла на мазут новим, снаге 1250 kW, са потребним радовима на инсталацијама
котларнице - енергане. Такође, врши се чишћење и подешавање резервоара са мазута на лако
лож уље, са пражњењем од преосталог мазута, транспортом и складиштењем у складу са
позитивним законским прописима и стандардима.

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ:
1. Демонтажа котлова и остале опреме и арматуре на постојећим котловима;
2. Изношење из котларнице два котла на мазут снаге 1250 kW, с тим да се један поново враћа
у котларницу;
3. Демонтажа димњаче котла;
4. Демонтажа цевовода у кругу постојећих котлова димензије DN150, заједно са вентилима,
опремом, арматуром, термичком изолацијом;
5. Демонтажа циркулационих пумпи;
6. Пражњење, транспорт и складиштење преосталог мазута, чишћење и преправка
постојећих резервоара на мазут, са прилагођавањем на рад са лож уљем.
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МОНТАЖНИ РАДОВИ:
1. Испорука и монтажа топловодног котла Витоплеx 300, производ "Viessmann", снаге 1000
kW, заједно са котловском регулацијом Vitotronic 100.
2. Испорука и монтажа раздељивача арматуре котла, граничника маx притиска, граничника
мин притиска.
3. Израда испорука и монтажа димњаче за нови котао пречника 400 мм, са прикључењем на
постојећи зидани димњак.
4. Монтажа сервисираног вентила сигурности DN 65
5. Монтажа сервисиране пумпе IMP DN 80.
6. Монтажа сервисираног горионика.
7. Испорука и монтажа трокраког вентила за заштиту хладног краја котла, заједно са електро
ожичењем.
8. Испорука и монтажа термометра и манометра (по 2 ком.) за круг новог котла.
9. Испорука и монтажа цевовода DN 100 за повезивање новог котла са цевном мрежом.
10. Испорука и монтажа цевовода DN 50 за повезивање са повратним сигурносним водом
новог котла
11. Израда, испорука и монтажа термичке изолација од минералне вуне у AL лиму.
12. Испорука и монтажа цевне арматуре у кругу новог котла (лептир вентила, неповратног
вентила, одвајача нечистоћа, балансног вентила).
13. Монтажа претходно уграђеног а демонтираног и изнесеног котла.
14. Монтажа остале опреме и арматуре потребне за поуздан рад и функционисање
котлранице, а у складу са описима из предмера радова.
15. Повезивање котлова са резервоарима за лож уље, цевовима и потребном арматуром и
опремом.
16. Пратећи електроенергетски монтажни радови потребни за напајање нове опреме.

Делови постојеће опреме су стари скоро 40 година. Изолација топловодне мреже је током
година оштећена што је изазвало велику корозију цевовода,  честа цурења и испадања из рада
целог система. Услед лоше изолације цевовода, на истим се јављају велики топлони губици,
као и губици воде услед цурења са честим кваровима и прекидима у грејању. Пројектом је
предвиђена санација топловодне мреже – демонтажа постојећег цевовода и изградња новог у
истом коридору.

Посебну пажњу треба посветити технологији заваривања, с обзиром на спајање делова
постојеће инсталације са новоројектованом, посебно у делу постојећег резервоара за мазут
који се реконструише и чисти, као и претходним лошим искуствима у реализацији
предметних и сличних радова на редовном одржавању, сервисирању, реконструкцији и
уградњи постојеће и нове опреме. У том смислу, предвиђено је да се заваривачки радови
изводе у складу са израдом WPS листа (спецификација поступака заваривања) оверених од
стране IWE инжењера, применом WPQR квалификација (квалификована технологија
заваривања, добијеним од стране Акредитованог сертификационог тела (АТС). О свему ће
бити спорведена IBR испитивања (RT или MT или UT контрола) од стране Акредитованог
сертификационог тела (АТС). По потреби, део елемената и опреме котларнице који се
реконструишу а за које се укаже потреба да се додатно обради, доради или у целости направи
нови део (постојећи колектори, резервоари, посуде за одзрачивање и пражњење и др.),
извођач радова је дужан да изради или обради у сопственој радионици, која мора да
испуњава захтеве стандарда СРПС ЕН ИСО 3834-3.
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Осим наведеног, извођач је дужан да изврши испитивања постојећег резервоара за мазут у
погледу поузданости кориштења истог за лако лож уље (дебљина зидова, деформитет, и сл.),
изврши баждарење истог за кориштење лаког лож уља и исти у потпуности припреми за
безбедан и здрав рад са лаким лож уљем. У том смислу, потребно је да се изврше одређена
мерења од стране акредитоване лабораторије за испитивање, која задовољава  захтеве
стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 (испитивање резервоара, испитивање коморних котлова,
испитивање индустријсих металних цевовода или слично), на основу којих ће е установити
са сигурношћупостоеће стање резервоара и поузданост истог за даљи рад. У случају да исти
резервоар не испуњава услове за даљи рад, извођач радова је дужан да писменим путем о
томе обавести Наручиоца, који ће спровести потребне активности за угововарање радова на
замени постојећег резервоара.

С друге стране, извођач је дужан да обезбеди безбедно, по људе и околину, пражњење
резервоара од преосталог мазута, транспорт преосталог мазута из испражњених резервоара у
складу са налогом Наручиоца, чишћење и изношење задржаног мазутног муља из резервоара
и транспорт у складу са законским одредбама о транспорту и складиштењу опасног отпада,
чишћење резервоара и прилагођавање резервоара коришћењу лаког лож уља. Рад са опасним
отпадом мора да буде у складу са законом о опасном отпаду, а лица, опрема и средства за рад
морају да буду сертификована за рад са опасним отпадом (АДР).

Систем није у раду 150 дана годишње, током ''летњег'' периода и у том периоду је предвиђено
да се изврши реконстуркција котларнице. Где год је то могуће, потребно је користити
постојећу трасу цевовода, као што је предвиђено и пројектом.

Приликом извођења радова, извођач је дужан да се придржава расположиве пројектно
техничке документације. За сва евентуална одступања, дужан је да обавести Наручиоца.
Током целог извођења радова, потребно је придржавање пројектно техничке документације,
техничких услова за извођење радова дефинисаних у пројектно техничкој документацији, као
и посебних налога Наручиоца током извођења радова који су у складу са пројектно
техничком документацијом, стварним стањем на терену и позитивним законским прописима.

Током извођења радова, потребно је да се Извођач у целости придржава важећих стандарда и
прописа и на сваки захтев Наручиоца да докаже поступање у складу са истим. Детаљна
спецификација радова, дата је у посебном поглављу ове конкурнсе документације.

Понудом треба обухватити укупне трошкове за извођење предметних радова са урачунатим
трошковима набавке опреме, транспорта, истовара, али и путних трошкова ангажованог
особља и боравак на терену.

Понуђач је дужан да пружи доказе о примени захтеваних стандарда и квалитета, као и
оспособљености ангажованог особља, а у складу са захтевима из израђене пројектно-
техничке документације и ове конкурсне документације, што ће детаљно доказати
достављањем захтеваних сертификата према спецификацији коришћених стандарда или
прилагањем атеста, приликом подношења понуде. Понуде понуђача који не достави све
захтеване доказе у складу са захтевима из израђене пројектно-техничке документације и ове
конкурсне документације, биће одбијена као неисправна.

Ако контрола наручиоца утврди да изведени радови, не одговорају захтевима из конкурсне
документације и израђене пројектно-техничке документације, радови неће бити прихваћени,
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уз активирање банкарских гаранција за добро извршење посла и раскидање уговора, при
чему наручилац задржава право да ангажује другог извођача радова да доврши предметне
радове, изврши корекције и поправке изведених радова, а све о трошку првобитног извођача
радова.

2. Обилазак локације
Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима захтеваног посла, као и организације
градилишта, неопходно је да понуђачи о свом трошку изврше обилазак локације у присуству
представника инвеститора, како би се у целости упознали са обимом предметних радова,
локацијом за извођење радова и понудом обухватили све неопходне радње за квалитетно
извршење предметних радова.

Наручилац ће организовати обилазак локације, али само уз претходну пријаву на
меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом,
презименом и бројем личне карте). Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације
ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца на Oбрасцу
потврде о обиласку локације (XIV).

Пријаве за обилазак се достављају електронским путем на адресу:
seltersbanja.pravnasl@gmail.com или непосредно, предајом пријаве на писарницу Института
за рехабилитацију, организациона јединица Селтерс, 11400 Младеновац, Краља Петра I 335.
Пријаве морају стићи најкасније пет дана пре рока за подношење понуда. Лицима која не
доставе пријаву неће бити омогућен обилазак локације.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу испред зграде
Института за рехабилитацију, организациона јединица Селтерс, 11400 Младеновац, Краља
Петра I 335. Лице за контакт и контакт телефон представника инвеститора, биће
благовремено достављен заинтересованим понуђачима.

Понуде кандидата који нису извршили обилазак локације биће одбијене као неисправне.
Потврду о обиласку локације, потписану од стране Наручиоца, понуђач прилаже уз понуду.

3. Посебни услови
Рок извођења предметних радова не може бити дужи од 90 дана од дана дана увођења
Извршиоца у посао. Датум увођењем Извршиоца у посао се сматра дан предаје средстава
обезбеђења Наручиоцу од стране Извршиоца, а који не може бити дужи од 30 дана од дана
потписивања уговора.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

1. Техничка документација
На располагању је пројектно техничка документације реконструкције котларнице Института
за рехабилитацију, организациона јединица Селтерс, 11400 Младеновац, Краља Петра I 335,
која се налази код Наручиоца и могуће је извршити увид у исту током обиласка локације, као
и фотокопирање или фотографисање делова или целог пројекта.
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ

УСЛОВА

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

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

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

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

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

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 нема забрану обављања
делатности која је на снази за време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76.
Закона, понуђач мора доказати:

1) да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
 да ни по једном рачуну понуђача нису евидентирани дани неликвидности,

односно да понуђач није био у блокаду у претходном периоду од годину
дана од дана расписивања јавног позива за предметну јавну набавку (овај
захтев се односи и на све чланове заједничке понуде у случају подношења
заједничке понуде)

 да понуђач у претходном периоду (2012, 2013, 2014), није исказао губитак
у пословању

2) да располаже неопходним пословним капацитетом:
 да понуђач примењује систем менаџмента квалитетом у складу са

захтевима стандарда који се односе на област извођења радова и то: ИСО
9001 (управљање квалитетом), ИСО 14001 (заштита животне средине) и
ОХСАС 18001 (безбедност и здравље на раду);

 да понуђач поседује сертификат СРПС ЕН ИСО 3834-2 о испуњености
захтева за квалитет при извођењу заваривачких радова;

 да понуђач поседује заваривачки погон у складу са захтевима стандарда
СРПС ЕН ИСО 3834-3;

 да понуђач поседује сертификат о акредитацији лабораторије за
испитивање која задовољава захтеве стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025
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испитивање резервоара, испитивање коморних котлова, испитивање
индустријсих металних цевовода или слично), издат од стране
Акредитационог тела Србије.

 да понуђач поседује важећу дозволу / решење за преузимање, транспорт и
складиштење предметног опасног отпада (отпад от течних горива), издато
од стране надлежних државних органа;

 да је понуђач у периоду од претходних 5 (пет) година, рачунајући од дана
објављивања јавног позива за подношење понуда, реализовао минимум 3
(три) уговора, која се односе на заваривачке радове на опреми под
притиском или цевоводима, са израдом WPS листа (спецификација
поступака заваривања) оверених од стране IWE инжењера, применом
WPQR квалификација (квалификована технологија заваривања), добијене
од стране Акредитованог сертификационог тела (АТС) и успешно
изведеним IBR испитивањима (RT или MT или UT контрола) од стране
Акредитованог сертификационог тела (АТС), а чија укупна вредности
реализованих радова није мања од 10.000.000 РСД без обрачунатог ДПВ.

3) да располаже неопходним техничким капацитетом, и то да у моменту
подношења понуде располаже са:

 2 возила опремљена у складу са АДР-ом (превоз отпадних материја);
 2 доставна возило носивости преко 500 кг;
 1 теретно возило носивости преко 3 тоне;
 1 атестирану мобилну дизалицу носивости преко 1,5 тона;
 3 атестирана апарата за електролучно и аргонско заваривање
 1 атестирану гарнитуру за аутогено заваривање
 1 комплет алата који приликом рада не производи варнице
 1 мобилни дизел агрегата за производњу струје

4) да располаже неопходним кадровским капацитетом, и то:
 да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера машинства са важећом

лиценцом 430 – одговорног извођача радова термотехнике,
термоенергетике, процесне и гасне технике, запосленог или ангажованог
на други начин у складу са законом;

 да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике са
важећом лиценцом 450 – одговорног извођача радова електроенергетских
инсталација ниског и средњег напона, запосленог или ангажованог на
други начин у складу са законом;

 да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом
европског инжењера заваривања (IWE) и међународног технолога
заваривања (IWT), запосленог или ангажованог на други начин у складу
са законом;

 да има најмање 1 (једног) сертификованог АДР сигурносног саветника,
запосленог или ангажованог на други начин у складу са законом;

 да има најмање 1 (једно) лице са VII степеном стручне спреме и уверењем
о положеном испиту за обављање послова безбедности и здрвља на раду,
запосленог или ангажованог на други начин у складу са законом;

 да има најмање 2 (два) возача која имају сертификат о стручној
оспособљености возача за управљање возилом за превоз опасног отпада,
запослена или ангажована на други начин у складу са законом;
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 да има најмање 2 (два) лица које су обучена за рад са опасним отпадом,
запослена или ангажована на други начин у складу са законом;

 да има најмање 2 (два) заваривача за поступак 111, запослена или
ангажована на други начин у складу са законом;

 да има најмање 2 (два) заваривача за поступак 141, запослена или
ангажована на други начин у складу са законом;

 да има најмање 2 (два) заваривача за поступак 311, запослена или
ангажована на други начин у складу са законом;

5) да изврши обилазак локације.

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

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне
услове испуњавају заједно у складу са конкурсном документацијом, осим услова
да ни по једном рачуну понуђача нису евидентирани дани неликвидности,
односно да понуђач није био у блокаду у претходном периоду од годину дана од
дана расписивања јавног позива за предметну јавну набавку (овај захтев се
односи на све чланове заједничке понуде у случају подношења заједничке
понуде).
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2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

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

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

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

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде 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 Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

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

1) Потрврда НБС о броју дана неликвиности (овај доказ доставља понуђач који наступа
самостално, док у случају заједничке понде овај доказ достављају сви чланови групе
понуђача).
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2) Образац БОН-ЈН, издат од стране Агенције за провредне регистре који се односи на
период 2012. 2013 и 2014. година, из кога се може неспорно утврдити да понуђач није
пословао са губитком.

3) Фотокопије наведених сертификата ИСО 9001 (управљање квалитетом), ИСО 14001
(заштита животне средине) и ОХСАС 18001 (безбедност и здравље на раду).

4) Фотокопија сертификата СРПС ЕН ИСО 3834-2 о испуњености захтева за квалитет
при извођењу заваривачких радова.

5) Фотокопија сертификата СРПС ЕН ИСО 3834-3 о поседовању заваривачког погона у
складу са захтевима стандарда.

6) Фотокопија сертификата о акредитацији лабораторије за испитивање која задовољава
захтеве стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 испитивање резервоара, испитивање
коморних котлова, испитивање индустријсих металних цевовода или слично), издат од
стране Акредитационог тела Србије.

7) Фотокопија важеће дозволе / решења за преузимање, транспорт и складиштење
предметног опасног отпада (отпад от течних горива), издато од стране надлежних
државних органа.

8) Фотокопије уговора и рачуна или окончаних ситуација, као и потврда издата од стране
Наручиоца, фотокопију израђених WPS листа, фотокопије примењених WPQR
квалификација и фотокопија извештаја о IBR испитивањима за изведене заваривачке
радове, из којих се недвосмислено може утврдити вредност изведених радова, обим и
врста услуга. Уз наведене доказе, понуђач мора да достави референц листу са
наведеним радовима, вредностима радова и наручиоцима, за које је доставио
предметне доказе, која мора бити оверена и потписана од стране одговорног лица
понуђача.

9) Фотокопије картице основних средстава и фотокопије саобраћајних дозволе или
уговора о изнајмљивању и полисе за возила, фотокопија сертификата о контролисању
уређаја за заваривање и фотокопија стручног налаза за машине, фотокопије атеста. Уз
ове доказе, понуђач доставља и листу опреме и алата који поседује, на меморандуму
понуђача, оверену и потписану од стране одговорног лица понуђача.

10)Понуђач доставља списак запослених и степен стручне спреме на меморандуму
понуђача, оверен и потписан од стране одговорног лица понуђача, фотокопије
одговарајућих М образаца за запослене раднике (М, М3/А, М-А) или уговора о
ангажовању, фотокопије лиценци са потврдом о важењу лиценце издате од стране
ИКС после дана објављивања јавног позива, фотокопија о положеном стручном
испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду, фотокопије сертификата
међународног инжењера за заваривање, фотокопија важећих сертификата за
завариваче, фотокопија сертифката и уверења за остале захтеве (АДР стручни
саветник и управљање возилом са опасним отпадом).

11)Потврде о обиласку локације издате од стране Наручиоца.

Доказе набројане у овој тачки сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености
услова (VII), према ознакама у обрасцу.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим услова да ни по једном рачуну
понуђача нису евидентирани дани неликвидности, односно да понуђач није био у блокаду у
претходном периоду од годину дана од дана расписивања јавног позива за предметну јавну
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набавку (овај захтев се односи на све чланове заједничке понуде у случају подношења
заједничке понуде).
Доказ за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном
документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране
осталих чланова (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати
услове из тачке VI.7. овог упутства).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар
понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује изпуњеност обавезних
услова достављањем доказа из члана 75. став 1. тачка 1) до 4). У том случају понуђач
доставља решење о регистрацији у регистру понуђача или изјаву са навођењем
интернет адресе где су подаци јавно доступни.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

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

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.

Понуда мора бити увезана јемствеником у једну целину, сви листови понуде морају бити
нумерисани, парафирани и оверени од стране понуђача, а на насловној страни понуде мора
се навести укупан број листова у понуди, како би се са сигурношћу могло утврдити да се
накнадно нису убацивали или извлачили листови.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Институт за рехабилитацију, организациона јединица Селтерс,
11400 Младеновац, Краља Петра I 335, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –
Радови на реконструкцији котларнице у организационој јединици Селтерс бања у
Младеновцу, ЈН бр. 22/16 – отворени поступак - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.05.2016. године до 12:00
часова.

Отварање понуда је истог дана, 04.05.2016. године у 12:15 часова у просторијама
Института за рехабилитацију, организациона јединица Селтерс, 11400 Младеновац,
Краља Петра I 335.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, поређани редоследом од
VII-XV.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за рехабилитацију,
организациона јединица Селтерс, 11400 Младеновац, Краља Петра I 335, са назнаком:

,,Измена понуде за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији котларнице у
организационој јединици Селтерс бања у Младеновцу, ЈН бр. 22/16 – отворени поступак
- НЕ ОТВАРАТИ” или

,,Допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији котларнице у
организационој јединици Селтерс бања у Младеновцу, ЈН бр. 22/16 – отворени поступак
- НЕ ОТВАРАТИ” или

,,Опозив понуде за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији котларнице у
организационој јединици Селтерс бања у Младеновцу, ЈН бр. 22/16 – отворени поступак
- НЕ ОТВАРАТИ” или

,,Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији
котларнице у организационој јединици Селтерс бања у Младеновцу, ЈН бр. 22/16 –
отворени поступак - НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то
податке о:

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Исплата извршене услуге ће се извршити по авансој ситуацији, привременим месечним
ситуацијама и окончаној ситуацији по завршетку посла и примопредаји комплетно
уговорених предметних добара према спецификацији из понуде, што ће бити констатовано
записнички.

Исплата извршене услуге се врши у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања
фактуре од стране Извршиоца и прихватања исте од стране Наручиоца, што ће бити
констатовано записнички.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс у максималном износу од 30%.

8.2. Рок за отклањање недостатака
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Максимални рок за достављање примедби Наручиоца на извршене радове је 30 дана,
рачунајући од дана примопредаје комплетно уговорених предметних радова према
спецификацији из понуде.

Уколико Наручилац у наведеном року не достави примедбе на изведене радове, сматра се да
је иста без примедби.

Максимални рок за отклањање недостатака је 30 дана. Рок за отклањање недостатака се
рачуна од дана писменог достављања примедби Извршиоцу од стране Наручиоца.

8.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова према спецификацији из понуде не може бити дужи од 90 дана од
дана увођења Извршиоца у посао. Датум увођењем Извршиоца у посао се сматра дан предаје
средстава обезбеђења Наручиоцу од стране Извршиоца, а који не може бити дужи од 30 дана
од дана потписивања уговора.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 90
дана.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понудом треба обухватити цену извођења машинских и електро радова на демонтажи
постојеће инсталације, пражњење и чишћење резервоара, транспорт мазута и отпадног
мазутног муља из резервоара, реконструкцију, припрему и повезивање резервоара са
горионицима, набавку опреме и уградњу исте, трошкове транспорта предметних добара до
места извођења радова, као и организације транспорта, истовара, складиштења и обезбеђења
предметних добара током извођења радова.

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
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Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
(www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине
(www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Као средство обезбеђења за озбиљност понуде, понуђач уз понуду треба да приложи
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом,
важности минимум 30 дана дужом од рока важности понуде.

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде ће бити активирано у случају да
понуђач повуче своју понуду пре истека рока важности понуде, или ако понуђач не достави
средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања и добро извршење посла у року од 30 дана
од дана потписивања уговора, или у случају да понуђач одбије да потпише уговор са
Наручиоцем.

Будуће обавезе изабраног најповољнијег понуђача:
Уколико изабрани најповољнији понуђач захтева аванс, дужан је да у року од 30 дана од дана
достављања уговора потписаног од стране Наручиоца, достави Наручиоцу Банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса са ПДВ-ом, са
важности минимун 60 дана дужим од дана завршетка посла, односно правдања целокупног
аванса.

У року од 30 дана од дана достављања уговора потписаног од стране Наручиоца, изабрани
најповољнији понуђач је дужан да достави Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро
извршење посла у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом, важности минимун 60 дана
дужим од дана завршетка посла.

У тренутку доставе окончане ситуације, изабрани најповољнији понуђач је дужан да достави
Наручиоцу Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду у висини
од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом, важности минимун 60 дана дужим од дана истека
гарантног рока. Достављање Банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном
периоду представља услов за исплату окончане ситуације.

У случају да понуђач у року од 30 дана од дана закључења уговора, не достави исправно
средство финансијског обезбеђења, Наручилац ће раскинути уговор са понуђачем уз
истовремено активирање Банкарске гаранције за озбиљност понуде.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве,
у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
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3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда,
односно пријава.

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 понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим.
Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће
бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај
процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне
набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору
изазваће одбијање његове понуде.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, електронским путем на адресу:
seltersbanja.pravnasl@gmail.com поштом на адресу или непосредно, предајом пријаве на
писарницу Института за рехабилитацију, организациона јединица Селтерс, 11400
Младеновац, Краља Петра I 335, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 22/16.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона о јавним набавкама.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
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оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,
2) учинио повреду конкуренције,
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен
понуђачу са краћим роком извођења предметних радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII
конкурсне документације).

19. 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.

20. 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 , односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету.
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на адресу seltersbanja.pravnasl@gmail.com или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу Института за рехабилитацију, организациона јединица Селтерс,
11400 Младеновац, Краља Петра I 335 са напоменом ''Захтев за заштиту права поступку јавне
набавке у отвореном поступку ЈН бр 22/16''. Захтев за заштиту права се може поднети у току
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од
дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. ЗЈН.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,
2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је
процењена вредност већа од 250.000.000 динара,
3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара,
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир
процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је
набавка обликована по партијама,
5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та
процењена вредност већа од 120.000.000 динара и
6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно
понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права
подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор, по истеку
рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона, а у складу са чланом 112. и
113. Закона.
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У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.



Конкурсна документација за ЈН бр. 22/16 23 од 86

VII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове
Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о
испуњености обавезних и додатних услова предвиђених у поступку јавне набавке:

ОЗНАКА
ПРИЛОГА ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА достављен није

достављен
ПРИЛОГ 1. Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним

набавкама
ПРИЛОГ 1.1. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1)

Закона –
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда.

Да Не

ПРИЛОГ 1.2. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона -
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре; 2)
Извод из казнене евиденције Посебног одељења
за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко
од кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван

Да Не
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за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (захтев
се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда;

ПРИЛОГ 1.3. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4)
Закона -
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде 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 Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда;

Да Не

ПРИЛОГ 1.
(опционо
уместо прилога
1.1-1.3)

или
Решење о регистрацији у регистру понуђача:
- за правна лица као понуђача
- за предузетнике и физичка лица

Да Не

ПРИЛОГ 1.4. Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона
-
Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац
изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV).

Да Не

ПРИЛОГ 2. Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним
набавкама

ПРИЛОГ 2.1. Доказ за испуњење услова из тачке 1.2. подтачка
1)
Доказ:
Потврда НБС о броју дана неликвидности за
претходни период од годину дана рачунајући од
дана објављивања јавног позива за подношење
понуда у предметном поступку јавне набавке

Доказ:
Образац БОН-ЈН, издат од стране Агенције за
провредне регистре који се односи на период
2012. 2013 и 2014. година, из кога се може
неспорно утврдити да понуђач није пословао са
губитком

Да

Да

Не

Не

ПРИЛОГ 2.2. Доказ за испуњење услова из тачке 1.2. подтачка
2)
Доказ:
- сертификати система управљања менаџментом

квалитета у складу са захтевима стандарда
који се односе на област извођења радова и то:

Да Не
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ИСО 9001 (управљање квалитетом), ИСО
14001 (заштита животне средине) и ОХСАС
18001 (безбедност и здравље на раду),

- сертификат СРПС ЕН ИСО 3834-2

- сертификат СРПС ЕН ИСО 3834-3

- сертификат СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 са
обимом: испитивање резервоара, испитивање
коморних котлова, испитивање индустријсих
металних цевовода или слично,

- важећа дозвола / решење за преузимање,
транспорт и складиштење предметног опасног
отпада (отпад от течних горива), издато од
стране надлежних државних органа,

- уговор и рачуна или окончаних ситуација, као
и потврда издата од стране Наручиоца,
фотокопију израђених WPS листа, фотокопије
примењених WPQR квалификација и
фотокопија извештаја о IBR испитивањима за
изведене заваривачке радове, из којих се
недвосмислено може утврдити вредност
изведених радова, обим и врста услуга. Уз
наведене доказе, понуђач мора да достави
референц листу са наведеним радовима,
вредностима радова и наручиоцима, за које је
доставио предметне доказе, која мора бити
оверена и потписана од стране одговорног
лица понуђача

Да

Да

Да

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Не

ПРИЛОГ 2.3. Доказ за испуњење услова из тачке 1.2. подтачка
3)
Доказ:

- картице основних средстава и фотокопије
саобраћајних дозволе или уговора о
изнајмљивању и полисе за возила,
фотокопија сертификата о контролисању
уређаја за заваривање и фотокопија стручног
налаза за машине, фотокопије атеста. Уз ове
доказе, понуђач доставља и листу опреме и
алата који поседује, на меморандуму
понуђача, оверену и потписану од стране
одговорног лица понуђача

Да Не

ПРИЛОГ 2.4. Доказ за испуњење услова из тачке 1.2. подтачка
4)
Доказ:

- списак запослених и степен стручне спреме
на меморандуму понуђача, оверен и
потписан од стране одговорног лица

Да Не
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понуђача,

- фотокопије одговарајућих М образаца за
запослене раднике (М, М3/А, М-А) или
уговора о ангажовању,

- фотокопије лиценци са потврдом о важењу
лиценце издате од стране ИКС после дана
објављивања јавног позива,

- фотокопија о положеном стручном испиту за
обављање послова безбедности и здравља на
раду,

- фотокопије сертификата међународног
инжењера за заваривање,

- фотокопија важећих сертификата за
завариваче,

- фотокопија сертифката и уверења за остале
захтеве (АДР стручни саветник и управљање
возилом са опасним отпадом)

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

ПРИЛОГ 2.5. Доказ за испуњење услова из тачке 1.2. подтачка
5)
Доказ:

- потврда наручиоца о извршеном обиласку
локације на којој је предвиђено извођење
радова, према спецификацији из понуде

Да Не

ПРИЛОГ 3. Споразум из тачке VI.7. конкурсне документа-
ције уколико понуду подноси група понуђача као
заједничку понуду.

Да Не

Напомена: Пожељно је наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама
прилога.

Након Обрасца VII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци.
НАПОМЕНА: Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са
подизвођачем, а у случају заједничке понуде овлашћено лице овлашћеног члана групе
понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и
попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

У _____________,
ЗА ПОНУЂАЧА

(датум)
(име и презиме овлашћеног лица)

(мп) (потпис овлашћеног лица)
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова у отвореном
поступку - Радови на реконструкцији котларнице у организационој јединици Селтерс
бања у Младеновцу, ЈН бр. 22/16

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

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

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

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

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Јавна набавка радова у отвореном поступку - Радови на реконструкцији котларнице у
организационој јединици Селтерс бања у Младеновцу, ЈН бр. 22/16.

Укупна цена без ПДВ-а : динара

ПДВ: динара

Укупна цена са ПДВ-ом: динара

Рок извођења радова (не дужи од 90
календарских дана), је : _________ календарских дана

Аванс (минимално 0% - максимално 30%) %

Број подизвођача ________ подизвођача

Проценат набавке који се поверава подизвођачу %

Рок важења понуде (не краћи од 90 дана) ________         дана

Датум Понуђач
М. П.

_____________________________ ________________________________

Напомена:

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

_______________________________________________________________________________
(назив понуђача)

Укупном ценом испоруке добара обухваћени су следећи делови:
- Машински радови динара

- Електроинсталатерски радови динара

УКУПНО: динара

ПДВ: динара

СВЕГА СА ПДВ-ом : динара

Упутство за попуњавање обрасца:
- понуђач је дужан да унесе јединичну цену према позицијама у динарима, без ПДВ-а;
- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;
- уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност услуге на тој позицији
укључена у вредност других услуга, а јединична цена конкретне позиције биће од стране
комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати
уписани износ од 0 (нула) динара понуда ће бити одбијена као неперихватљива.
Напомена:
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац.

У _____________,
ЗА ПОНУЂАЧА

(датум)
(име и презиме овлашћеног лица)

(мп) (потпис овлашћеног лица)
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

У _____________,
ЗА ПОНУЂАЧА

(датум)
(име и презиме овлашћеног лица)

(мп) (потпис овлашћеног лица)
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за Јавну
набавку радова у отвореном поступку - Радови на реконструкцији котларнице у
организационој јединици Селтерс бања у Младеновцу, ЈН бр. 22/16, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 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.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2.
ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________________________ у поступку
Јавна набавка радова у отвореном поступку - Радови на реконструкцији котларнице у
организационој јединици Селтерс бања у Младеновцу, ЈН бр. 22/16, поштовао је обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.

Датум Понуђач

________________                        М.П. _____________________________

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

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. Институт за рехабилитацију, Сокобањска 17, 11000 Београд, кога заступа в. д. директор
прим. др Снежана Костић (у даљем тексту: Наручилац), матични број 07050844 ПИБ
101962711, текући рачун: 840-657667-28 Управа за јавна плаћања
и

2.1.(ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________,
Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,
као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број __________________,
ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

2.2.(ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)
__________________________________________________ из _____________________,
Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,
као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ
_____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________,
Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,
као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ
_____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________,
Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,
као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ
_____________________, текући рачун: _____________________

као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац).

2.3.(ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)
__________________________________________________ из _____________________,
Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,
матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун:
_____________________

као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац) са подизвођачем:

__________________________________________________ из _____________________,
Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,
матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун:
_____________________

__________________________________________________ из _____________________,
Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,
матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун:
_____________________
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ОСНОВ УГОВОРА: - ЈН број 22/16, за коју је позив за достављање понуда објављен на
Порталу Управе за јавне набавке

- Одлука о додели уговора број ________
- Понуда изабраног понуђача бр._________ од ____________.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Јавна набавка радова у отвореном поступку - Радови на реконструкцији котларнице у
организационој јединици Селтерс бања у Младеновцу, ЈН бр. 22/16.

Члан 1.

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изведе машинске и електроинсталатерске
радове на реконструкцији котларнице у организационој јединици Селтерс бања у
Младеновцу, а у свему према спецификацији радова и понуди Извршиоца број _____ од
__.__.2016. која је код Наручиоца заведена под бр. ________ од __.__.2016. године, и која
чини саставни део уговора.

Члан 2.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди
квалификовану радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши радове у свему
према предмеру и предрачуну, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова, у
складу са важећим техничким прописима, стандардима и нормативима Републике Србије,
одобреном техничком документацијом и овим уговором, као и да по завршетку радова
изведене радове преда Наручиоцу.

Члан 3.

Уговорачи су сагласни да је Извођач до дана потписивања овог уговора упознат са условима
извођења радова, као што су локација котларнице, приступ котларници, могућност нормалног
извођења радова на у котларници и поред ње, да је извршио детаљан увид и преглед
постојеће пројектно-техничке документације и постојећег стања котларнице, и да је наведене
услове прихватио такве кави јесу, те из тих разлога не може тражити било какве промене
одредаба овог уговора.

Извођач је сагласан да ће све радове који представљају предмет овог уговора извести у свему
према пројектно-техничкој документацији и налозима стручног надзора и Наручиоца.

Уколико Извођач установи да постоје одступања, недостаци или неусаглашености између
пројектно-техничке документације, уговорених и потребних радова, Извођач је дужан да у
року од 15 дана од дана увођења у посао о томе писаним путем обавести Наручиоца.

Извођач нема право да мења пројектно-техничку документацију, нити може, без претходне
писане сагласности Наручиоца да одступа од исте.

Наручилац и стручни надзор ће у року од 5 дана доставити писани одговор на дописе и
захтеве Извођача.

Наручилац има право да мења пројектно-техничку докуменатацију, у складу са важећим
прописима.

Извођач је дужан да извршене измене пројектно-техничке документације прихвати и по
истима поступа, у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област.
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У случају измене пројектно-техничке документације, по налогу Наручиоца, Извођач има
право да писаним путем затражи продужење рока под условима да извршене измене по свом
обиму битно утичу на рок за извођење радова, у складу са овом уговором.

У случају из претходног става, уговорне стране ће ближе регулисати међусобне односе по
основу измене пројектно-техничке документације, закључивањем анекса овог уговора, у
складу са Законом о јавним набавкама.

Члан 4.

Извођач је носилац права и обавеза извођења радова. Уколико Извођач ангажује подизвођаче,
подизвођачи ће у оквиру уговорених радова извршити уговорене радове својим средствима и
својом радном снагом. Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених
обавеза, без обзира на број подизвођача.

Уколико Извођач наступа као група понуђача, сви чланови групе заједнички извршавају
уговорене послове и неограничено солидарно одговарају за извршење уговорених радова.

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све предвиђене врсте
радова и да за све време трајања овог уговора, односно извођења радова има обезбеђене
одговорне извођаче, носиоце важећих тражених личних лиценци и друга ангажована лица по
било ком основу, у складу са Законом.

Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о планирању и
изградњи.

У случају потребе за изменом одговорних извођача радова, Извођач је у обавези да, пре
достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, претходно писаним
путем обавести Наручиоца о разлозима измене напред наведених одговорних извођача и
пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају све услове
прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су запослени или ангажовани по
другом правном основу код Извођача.

Извођач се обавезује да у складу са Законом о планирању и изградњи посебним решењем
одреди Одговорног извођача који руководи грађењем објекта односно извођењем радова (у
даљем тексту: Одговорни извођач).

Одговорни извођач обавезан је да поред обавеза из члана 152. став 7. Закона о планирању и
изградњи, изврши и следеће обавезе:

1. да буде присутан на градилишту у свим фазама извођења радова;

2. да координира, организује и руководи радом свих осталих одговорних извођача
радова и обезбеди њихово присуство на градилишту за време извођења радова из
њихове стручне надлежности;

3. да за све време трајања изградње располаже информацијама битним за реализацију
уговора;

4. да као представник Извођача комуницира са Оперативним тимом Наручиоца за
праћење реализације уговора (у даљем тексту: Оперативни тим).

Извођач се обавезује да акт о именовању лица за безбедност и здравље на раду достави
Наручиоцу у складу са одредбама овог уговора.

Сва решења о именовању одговорних извођача радова са копијама личне лиценце и
потврдама ИКС-а о важности исте чине саставни део овог уговора.
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Члан 5.

Извођач је обавезан да у року до 15 дана од дана увођења у посао достави на преглед и
мишљење стручном надзору следеће:

1. детаљан динамички план извођења уговорених радова, са јасно назначеним
активностима на критичном путу. Динамички план мора бити потписан и оверен од
стране представника извођача радова – Oдговорног извођача и Извођача. Обавезни
саставни део динамичког плана су ресурсни планови и то:

 план ангажовања потребне радне снаге (број радника по струкама и недељно);

 план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту (по врсти,
броју и времену ангажовања);

 план набавке  потребног материјала;

 финансијски план реализације извођења радова кумулативно и појединачно по
месецима.

2. достави пројекат организације градилишта и пројекат технологије извођења радова;

3. достави елаборат о уређењу градилишта који садржи мере обезбеђења градилишта,
елаборат заштите на раду и противпожарне заштите при извођењу радова;

4. списак производних погона и радионица са наведеним активностима које се у њима
обављају за потребе градилишта, са адресама и бројевима телефона, радним
временом и контакт особама.

Стручни надзор ће, у року од 7 дана од дана пријема документације из става 1. овог члана,
извршити преглед достављене документације и о томе сачинити мишљење које доставља
Извођачу и Наручиоцу. Извођач је дужан да у року од 7 дана од дана пријема мишљења
отклони евентуалне примедбе стручног надзора, наведене у мишљењу и да исправљен
извештај у три штампана оверена и потписана примерка достави стручном надзору и
Наручиоцу.

Динамички план са ресурсним плановима, стручни надзор потписује оверава и доставља
Наручиоцу у три примерка у роковима наведеним у претходном ставу. Динамички план, са
свим наведеним ресурсним плановима, сматраће се усвојеним када буде потписан и оверен од
стране овлашћеног лица Наручиоца.

Уколико се у току извођења радова укаже потреба за ревизијом динамичког плана, стручни
надзор је дужан да обавести Наручиоца и да након добијене писане сагласности, наложи
Извођачу израду ревидованог динамичког плана без померања уговореног рока завршетка.
Извођач је у обавези да ревидован динамички план изради у року од 7 дана од давања налога
стручног надзора. За усвајање се примењује поступак из става 3. и 4. овог члана.

У случају да Извођач не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да по налогу
стручног надзора или Наручиоца, уведе у рад више смена, продужи смену, или уведе у рад
више извршилаца, без права на повећане трошкове.

Извођач је дужан да у присуству представника Наручиоца и стручног надзора на сваких 15
дана изврши на градилишту анализу испуњења уговорних обавеза и да према указаној
потреби предузима одговарајуће мере за убрзање радова ради усклађивања са динамичким и
осталим плановима, као и друге мере за отклањање констатованих пропуста и одступања у
процесу извођења радова.
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Члан 6.

Извођач је обавезан да, у року од 30 дана од дана достављања потписаног уговора од стране
Наручиоца, достави Наручиоцу:

1. Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања у висини захтеваног аванса, са роком
важности (најмање 60) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, односно
правдања аванса. Наручилац ће да уновчи ову банкарску гаранцију, у случају да
понуђач не буде извршавао уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором, те да не може да оправда авансну уплату.

2. Гаранцију банке за добро извршење посла у висини 10% од укупне уговорене
вредности радова, без ПДВ-а, са роком важности (најмање 60) дана дуже од истека
рока за коначно извршење посла. Наручилац ће да уновчи ову банкарску гаранцију, у
случају да понуђач не буде извршавао уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.

3. Полисе осигурања из члана 25. овог уговора;

4. Решења о именовању представника извођача радова – Одговорног извођача и
одговорних извођача радова по врстама радова;

5. Акт о именовању лица за безбедност и здравље на раду.

Извођач се обавезује да наведену гаранцију из става 1. тачка 1. овог члана и полисе из става
1. тачка 2. овог члана продужи у случају продужења рока за завршетак уговорених радова.
Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

У случају продужења рока из члана 21. овог уговора, овај уговор представља правни основ за
продужење важности напред наведених гаранција банке из овог члана уговора.

Члан 7.

Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, изврши и
следеће активности и радове:

1. да Одговорни извођач заједно са стручним надзором сачини Записник о затеченом
стању котларнице и резервоара са фотодокументацијом у најмање три примерка и
један примерак достави Наручиоцу;

2. да изврши све потребне припремне радње за извођење радова;

3. да на градилишту обезбеди уговор о извођењу радова, решење о одређивању
Одговорног извођача, решења о одређивању осталих инжењера одговорних извођача
радова по врстама радова и документацију на основу које се радови изводе;

4. да води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету изведених радова,
уграђених материјала, инсталација и опреме;

5. да у току извођења радова, на градилишту поред Одговорног извођача обезбеди
обавезно присуство инжењера - одговорних извођача радова за време извођења радова
из њихове стручнe надлежности;

6. да уради Елаборат организације и технологије градилишта;

7. да уради елаборат против-пожарне заштите за време извођења радова;
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8. да набави и испоручи сав материјал и опрему неопходан за извођење радова са
одговарајућим атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује
њихов квалитет, оригинал или оверене фотокопије;

9. да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на локацији;

10. да поступа по налогу координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења
грађевинских радова;

11. да обезбеди стручан кадар за све врсте радова и уградњу опреме;

12. да током целокупног извођења радова обезбеди потребан број квалификованих
радника за обављање предметних радова;

13. да доставља привремене ситуације и окончану ситуацију, стручном надзору на
контролу и оверу, који их након тога доставља Наручиоцу на оверу и плаћање;

14. да преко стручног надзора, писаним путем, обавести Наручиоца о завршетку извођења
радова и спремности истих за технички преглед;

15. да обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у
раду Комисије за технички преглед објекта;

16. да у складу са овим уговором, о свом трошку, отклони све недостатке по примедбама
Наручиоца, стручног надзора и Комисије за технички преглед објекта који се
евентуално појаве у току извођења радова и у гарантном року, у примереном року који
одреди Наручилац;

17. да отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни обрачун;

18. да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова;

19. да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од
пропадања, оштећења, крађе или уништења све до примопредаје објекта;

20. да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни
материјал, а у случају опасног отпада поступа у складу са Законом којим се третира
материја која представља опасан отпад (мазутни муљ);

21. да сходно Закону о планирању и изградњи, Закону о заштити од пожара и другим
позитивним законским прописима, изради Пројекат изведеног објекта, који треба да
садржи и претходно изведене радове и да га потписаног и овереног од стране
одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора достави Наручиоцу на
потписивање и оверу пре исплате окончане ситуације, уз изјаву дату под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу, да је пројекат изведеног објекта идентичан
са изведеним стањем;

22. да по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све
привремене градилишне инсталације;

23. да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у
гарантном року;

24. да по завршетку свих радова терен доведе у првобитно стање;

25. да стручном надзору и служби обезбеђења Наручиоца достави дневни списак лица
која ће улазити на градилиште;

26. да изврши остале активности по налогу Наручиоца, стручног надзора, прописане
Законом о планирању и изградњи и осталим позитивним прописима.
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Пројекат изведеног објекта (ПИО) из тачке 21. овог члана Извођач је дужан да достави
Наручиоцу, на папиру, прописно укоричен и увезан у 4 примерка, као и на електронском
медијуму у једном примерку  (CD, DVD) у изворном формату (DWG, DOC, XLS) и у PDF
формату сложеном по редоследу као у папирној укориченој форми.

Члан 8.

Извођач је дужан, да поступа у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду
и Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, а
посебно да:

1. све време извођења радова спроводи и унапређује мере  безбедности и здравља на
раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној
околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у
вези са радом;

2.  одржава у исправном стању средства за рад и инсталације и спроводи превенгтивне и
периодничне прегледе и испитивања опреме за рад, у циљу остваривања безбедних и
здравих услова за рад на градилишту;

3. потпише Споразум о сарадњи и примени прописаних мера за безбедност и здравље
запослених;

4. поступа по свим наложеним мерама лица за безбедност и здравље на раду и
координатора за безбедност и здравље на раду.

Члан 9.

Извођач је обавезан да о свом трошку:

1. изврши све припремне радове према Елаборату о уређењу градилишта;

2. обезбеди грађевинске прикључке (електрична енергија, вода, канализација,
телефонске услуге и др.) и да сноси све трошкове утрошене електричне енергије,
воде, канализације, телефонских услуга, одношење смећа и др, од дана увођења у
посао, до коначне примопредаје радова;

3. пре почетка извођења радова према Правилнику о изгледу, садржини и месту
постављања градилишне табле („Службени гласник РС“ број 4/10), као и по упутству
Наручиоца, изради и постави градилишну таблу и обезбеди градилиште, у складу са
Законом о планирању и изградњи;

4. обезбеди радионице, магацински простор и канцеларије за потребе извођења радова,
на предметној локацији а изван објеката Наручиоца;

5. обезбеди адекватно опремљен и климатизован простор за потребе обављања послова
ангажованог стручног надзора и оперативног тима Наручиоца ван предметног
објекта (контејнер или сл.);

6. обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном и одобреном детаљном
динамичком плану, по свим временским условима и потребном броју смена;

7. изврши надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, опреме и материјала
доставњеног од стране Наручиоца;

8. изврши рушење или поправку или поновно извођење радова, замену достављеног
или уграђеног материјала, опреме, уређаја или постројења, уколико је штета настала
као последица активности Извођача;



Конкурсна документација за ЈН бр. 22/16 42 од 86

9. отклони све недостатке на изведеним радовима и уграђеном материјалу који се
његовом грешком појаве и констатују у току, односно на основу извршеног записника
Комисије за технички преглед и Комисије за примопредају и коначни обрачун, у
остављеним роковима, без посебне надокнаде;

10. обезбеди прописане хигијенско-техничке мере (покретне тоалете), против-пожарне
мере и мере заштите на раду;

11. за време извођења радова и у случају прекида истих, обезбеди чување материјала,
опреме и градилишта до његове примопредаје.

Члан 10.

Извођач не може предметне радове или неке од њих уступити другом извођачу, односно
ангажовати подизвођача/е за извођење појединих уговорених радова, које није навео у понуди
из члана 1. овог уговора, односно да измени подизвођача за извођење појединих уговорених
радова, без претходно добијене сагласности Наручиоца.

Извођач није овлашћен да располаже демонтираним материјалом и свим осталим
демонтираним елементима и опремом која се не враћа на објекат Наручиоца, већ је дужан да
исте ускладишти на месту које одреди стручни надзор и преда Наручиоцу у даљу
надлежност, о чему ће се сачинити записник. Опасни отпад се транспортује и складишти у
складу са важећом законском регулативом.

Члан 11.

Наручилац се обавезује:

1. да пре увођења Извођача у посао преда Извођачу усвојену пројектно-техничку
документацију за извођење радова;

2. да обезбеди вршење стручног надзора, у складу са Законом о планирању и изградњи
и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора и да преда Извођачу
Решења о именовању вршилаца стручног надзора;

3. да изврши пријаву радова у складу са позитивним прописима;

4. да у року од 5 дана од дана закључења уговора решењем формира Оперативни тим, а
који кроз координацију и комуникацију са Извођачем и осталим учесницима у
реализацији пројекта прати реализацију свих уговора на пројекту;

5. да у примереном року решава све захтеве Извођача упућене посредством стручног
надзора, са мишљењем стручног надзора о предметном захтеву. Наручилац у писаној
форми доставља одговоре стручном надзору и Извођачу;

6. да  пре почетка радова на градилишту изради План превентивних мера;

7. да благовремено решава, уз писано и образложено мишљење стручног надзора:

a) евентуалне захтеве за уговарање вишкова и мањкова радова и непредвиђених
радова;

b) евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;

8. да контролише, ревидира и усаглашава описе за непредвиђене радове, са анализама
цена за неуговорене позиције радова;

9. да редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове на основу
привремених ситуација и окончане ситуације;



Конкурсна документација за ЈН бр. 22/16 43 од 86

10. обезбеди технички преглед и да учествује у раду Комисије за технички преглед
објекта;

11. да формира Комисију за примопредају радова и да учествује у раду те Комисије;

12. да формира Комисију за утврђивање коначног обрачуна и да учествује у раду те
Комисије.

Члан 12.

Наручилац писаним путем обавештава стручни надзор о испуњењу услова за увођење
Извођача у посао а након испуњења обавеза Извођача из члана 5. став 1. тачке 1. и 3. и члана
6. овог уговора и испуњења обавеза Наручиоца из члана 11. тачке 1-4. и 6. овог уговора.

Увођење Извођача у посао стручни надзор констатује уписом у грађевински дневник.

Даном увођења у посао, Извођачу почиње да тече рок за извођење радова.

Члан 13.

Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не започне
радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 7 дана да започне
радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може
раскинути овај уговор, уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости, као и
захтевати од Извођача накнаду штете, до износа стварне штете.

Члан 14.

Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи ___________________ динара без
обрачунатог ПДВ-а, односно _______________________ динара са ПДВ-ом.

Уговорена цена обухвата трошкове извођења радова, набавке, испоруке и транспорта
материјала и опреме до градилишта, обезбеђења градилишта, транспорта механизације и
радне снаге до градилишта, транспорта опасног отпада са градилишта и његово складиштење
у складу са законом, уградње, смештаја, исхране и ангажовања радне снаге са свим
неопходним активностима које су наведене у општим и техничким условима, техничком
опису и описима позиција.

Уговорене јединичне цене из понуде из члана 1. овог уговора су фиксне и не могу се мењати.
Наручилац се обавезује да износ уговорене цене из претходног става, уплати Извођачу, на
рачун број: ________________________________________________, који се води код
_______________________________________, на начин и у роковима у складу са ставом 6.
овог члана.

Обвезник  пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на додату
вредност, а стопа ПДВ-а на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на дан
испостављања ситуације.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на следећи начин:

- привременим ситуацијама у року не дужем од 45 дана од дана испостављања и

- окончаном ситуацијом у року не дужем од 45 дана од дана испостављања.

Извођач је обавезан да најмање једном месечно испоставља привремене ситуације за радове
изведене у претходном месецу.
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Укупна вредност привремених ситуација не може да буде већа од 90% вредности уговорених
радова.

Наручилац ће уговорену цену радова исплатити Извођачу на начин и у роковима из овог
уговора. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде понуђача
фиксне, и да се неће мењати у случају промене цена елемената на основу којих је формирана
уговорена јединична цена радова (фиксна цена).

Извођач се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама.

Ако у току извођења радова наступе ванредни догађаји који се нису могли предвидети у
време закључења овог уговора, уговор ће се споразумно изменити.

Као ванредни догађаји из претходног става овог члана сматрају се природни догађаји
(земљотрес, поплаве и др) и мере државних органа.

Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже
основаност захтева.

Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по
истеку уговореног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и
његова продужења по основу ванредних догађаја и по другим уговореним основама.

Члан 15.

Привремене месечне ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу стварно
изведених количина уговорених радова и уговорених јединичних цена.

Окончану ситуацију Извођач подноси по потписаном Записнику о примопредаји радова и
Записнику о коначном обрачуну.

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу,
посредством стручног надзора:

1. фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним
радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати (грађевински радови,
контрола и испитивање дебљине зида резервоара, радиографска иситивања
заварених спојева и сл.), оверене и потписане од стране стручног надзора;

2. фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља
ситуација, обострано потписане и оверене;

3. фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције
приказане у ситуацији, оверене од стране стручног надзора;

4. атестну документацију о уграђеним материјалима и опреми који су уграђени у
периоду за који се испоставља привремена ситуација, у складу са чланом 7. став 1.
тачка 8. овог уговора, оверене од стране стручног надзора са датумом извршене
овере осим за материјале и опрему за коју је атестна документација достављена уз
неку од претходних ситуација или се већ налази код Наручиоца;

5. уз окончану ситуацију, Извођач је дужан да достави оригинале листова грађевинског
деневника и грађевиснке књиге и гаранцију банке за отклањање недостатака у
гарантном периоду, за све изведене радове. Гаранција мора имати клаузулу да је
безусловна и платива на први позив и без права на приговор, у висини од 10% од
уговорене вредности радова који су предмет гаранције, без ПДВ-а, са роком
важности 60 дана дуже од истека гарантног рока.
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Уколико Извођач не достави привремену ситуацију или окончану ситуацију са свим
прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање.

Привремене месечне ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља стручном надзору на
оверу. Стручни надзор је дужан да у року од 7 дана од дана пријема ситуације изврши
контролу и оверу и ситуацију са комплетном документацијом из овог члана, достави
Наручиоцу на оверу и плаћање.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати
неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а
спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране
другачије не договоре.

Члан 16.

Вишкови радова су количине радова које прелазе уговорене количине из усвојене понуде, ако
је њихово извршење у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет овог
уговора.

Мањкови радова су неизведене количине радова из усвојене понуде, при чему њихово
извршење није потребно за целовити завршетак извођења радова који су предмет овог
уговора.

Извођач је обавезан да на захтев стручног надзора, а најкасније до коначног обрачуна,
достави Наручиоцу, захтев за уговарање, са прегледом вишкова и мањкова радова, са
количинама и уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је у обавези да провери
основаност захтева, исконтролише позиције и количине радова и мишљење са детаљним
образложењем достави Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, након доношења
Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, са Извођачем ће
се закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане
ситуације.

Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања
aнекса, преда Наручиоцу гаранцију предвиђену у члану 6. став 1. тачка 1. подтачка б. овог
уговора, за вредност радова који се уговарају анексом из претходног става.

Испуњењем услова из става 5. овог члана, Извођач стиче право да наплати радове уговорене
анексом, у складу са чланом 14. став 9. овог уговора.

Члан 17.

Непредвиђени радови су радови који уговором и/или пројектно-техничком документацијом
нису обухваћени, а неопходно их је извести у функцији целовитог завршетка извођења
радова који су предмет овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а
најкасније 15 дана пре истека уговореног рока и пре извођења истих, достави Наручиоцу,
преко стручног надзора, захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и
предрачуном, који мора да садржи:

- предмер и предрачун непредвиђених радова, са раздвојеним јединичним ценама за
материјал и рад, оверен од стране стручног надзора;

- детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са
''Нормативима и стандардима рада у грађевинарству'' - (издавач: ''Грађевинска књига'').
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Анализе цена додатаних непредвиђених радова из допунских понуда врше се на основу
следећих елемената:

а) обрачун трошкова рада на бази вредности бруто норма часа утврђеног, на бази просечне
зараде по запосленом у Републици Србији у области грађевинарства за квартал који
претходи периоду израде понуде за непредвиђене радове, на основу званично
објављених података Републичког завода за статистику;

б) обрачун трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме, енергената и
др. у периоду израде понуде за непредвиђене радове.

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши
контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина и
доставља Наручиоцу своје мишљење, односно детаљно образложење, најкасније у року од 10
дана од дана пријема. Након пријема позитивног мишљења стручног надзора, покреће се
процедура за уговарање непредвиђених радова у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности
примене преговарачког поступка.

Уколико стручни надзор утврди оправданост захтева Извођача, а констатује да исти није
поднет на начин дефинисан ставом 2. овог члана, исти ће вратити на исправку Извођачу и о
томе писаним путем обавестити Наручиоца.

У случају да, из објективних разлога трајања поступка уговарања и извођења непредвиђених
радова, Извођач није у могућности да изведе уговорене радове у уговореном року, уговорне
стране ће продужити рок за извођење радова, у складу са чланом 20. став 1. тачка 4. овог
уговора.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења
уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник,
уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта (рова) или за спречавање штете, а
изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.), који се нису
могли предвидети у току израде пројектне документације. Извођач и стручни надзор су
дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено и средствима
електронске комуникације обавесте руководиоца оперативног тима Наручиоца, а  писмено у
року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача и стручног
надзора, приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2, 3, 4. и 5. овог
члана, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности
примене преговарачког поступка.

Члан 18.

Извођач је дужан да, до коначног обрачуна изведених радова, уговори и изведе све
непредвиђене радове, као и вишкове и мањкове радова, у складу са чланом 15. и 16. овог
уговора.

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, Извођач је дужан да те недостатке
отклони у остављеном року. У противном, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку
Извођача, ангажовањем трећих лица.

Уколико се коначним обрачуном изведених радова прикажу неуговорени радови који нису
изведени по налогу Комисије наведене у ставу 2. овог члана, Наручилац их неће признати,
нити надокнадити.
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Члан 19.

Извођач је дужан да све уговорене радове у целости заврши у року од _______ календарских
дана од дана увођења у посао.

Извођач писаним путем преко стручног надзора обавештава Наручиоца о датуму завршетка
радова и спемности објекта за примопредају.

Уколико Извођач не заврши све радове у оквиру уговореног рока, Наручилац ће без одлагања
обавестити Извођача да захтева испуњење његових обавеза, при чему Наручилац задржава
право на наплату уговорне казне, у складу са чланом 24. овог уговора, а Извођач има обавезу
продужења банкарских гаранција и полиса осигурања из члана 6. став 1. овог уговора.

Извођач може да посредством стручног надзора, уколико су се стекли услови за продужење
рока из члана 21. став 1. да упути Наручиоцу писани захтев за продужење рока, најкасније 10
дана пре истека уговореног рока. Стручни надзор је дужан да оцени оправданост захтева и да
га, уколико је он оправдан, достави Наручиоцу са својим мишљењем. Уколико је захтев
Извођача неоправдан, стручни надзор ће исти одбити и о томе писмено обавестити Извођача
и Наручиоца.

Уколико Наручилац добије захтев за продужење рока, након истека рока из става 3. овог
члана, такав захтев се неће разматрати. Наручилац задржава право да одбије захтев за
продужење рока, уколико оцени да је стручни надзор неоправдано дао позитивно мишљење
за продужење рока.

Члан 20.

Стручни надзор или координатор за безбедност и здравље на раду, у складу са одредбама
уговора о пружању услуге закљученим са Наручиоцем, ће у случају неиспуњења обавеза из
члана 7. став 1. и члана 8. овог уговора, наложи обуставу радова делимично или у целости, у
зависности од тога колико неиспуњење ових обавеза може произвести штету на објекту или
радовима, или угрозити безбедност и здравље запослених на градилишту.

Налог за обуставу радова из става 1. овог члана, уписује се у грађевински дневник, са
обавезно задатим роком за отклањање разлога обуставе и о томе тренутно усмено и
електронском комуникацијом обавештавају руководиоца оперативног тима Наручиоца, а
писаним путем у року од 24 сата.

Време обуставе радова у случајевима из става 1. овог члана, укључено је рок за извођење
радова.

Члан 21.

Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

1. у случају прекида извођења радова а који није изазван кривицом Извођача;

2. ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе;

3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза Наручиоца као
и осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац;

4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач;

5. због измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да
обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно превазилази обим
уговорених радова.
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Ако наступе околности из става 1. овог члана, Извођач их одмах уписује у грађевински
дневник, а у року од 3 дана од настанка узрока доставља у писаној форми, уз сагласност
стручног надзора, предлог Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова.
Наручилац је обавезан да се по наведеном захтеву изјасни у року до 7 дана од пријема
захтева.

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране, након доношења одлуке о измени
уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, о томе сачине анекс уговора.

Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима:

1. због било које обуставе радова, настале кривицом или пропустом Извођача;

2. уколико не поступи по одредби члана 18. став 4. овог уговора.

Члан 22.

Гарантни рок на изведене радове износи _____ године, рачунајући почетак рока од дана
примопредаје изведених радова.

Ако је за поједине од уговорених радова позитивним прописом одређен дужи гарантни рок од
рока из става 1. овог члана, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.

Извођач неће сносити одговорност за опрему која је претходно испоручена Наручиоцу и која
се налази код Наручиоца а коју ће Извођач уградити.

Извођач је обавезан да, на дан примопредаје објекта, записнички преда Наручиоцу односно
Кориснику све гарантне листове за уграђену опрему коју је у међувремену преузео од
наручиоца или је сам набавио.

Члан 23.

Извођач је дужан да у току гарантног рока за изведене радове, на први писани позив
Наручиоца отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет
изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном
употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из става 1. овог члана по пријему писаног
позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је
овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет
Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року у целости.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року за изведене радове не покрива
у потпуности трошкове настале поводом отклањања нeдостатака из става 1. овог члана,
Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси
одговорност.

Извођач није дужан да отклони оне недостатке који су настали као последица нестручног
руковања и упротребе, односно ненаменског коришћења објекта или делова објекта.

Извођач је обавезан да, на дан примопредаје објекта, записнички преда Наручиоцу све атесте,
сертификате, декларације о усаглашености и сл. уграђених материјала, уређаја и опреме
гарантне листове, записнике о испитивању инсталација и остала документа и записнике од
важности за период извођења радова.

Одредбе о уговореним гарантним роковима не искључују одговорност Извођача за солидност
градње прописане Законом о облигационим односима.
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Члан 24.

Ако Извођач не изведе уговорене радове у уговореном року својом кривицом, обавезан је да
плати Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 0,2% укупне вредности изведених радова
за сваки дан закашњења а највише до 10% укупне вредности уговорених радова.

Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.

Уколико кривицом Извођача уговорени радови не буду завршени у року, а Наручилац због
тога претрпи штету у висини већој од остварене уговорне казне, Наручилац има право да од
Извођача, осим уговорне казне, захтева и износ накнаде штете.

Уговорне стране ће споразумно утврдити висину штете, а уколико то није могуће, износ
штете се утврђује у одговарајућем судском поступку.

Члан 25.

Извођач радова је у обавези да на градилишту устројава, чува и води, поред техничке
документације и следећу документацију:

1. грађевински дневник и књигу инспекције у складу са Правилником о садржини и
начину вођења  књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге
("Службени гласник РС", број 105/03);

2. грађевинску књигу на прописаном обрасцу са исправно попуњеним заглављем,
скицама и котираним мерама узетим на лицу места, аналитичким доказом изведених
количина, потписом обрађивача и са датумом, потписом и личним печатом одговорног
извођача радова и стручног надзора;

3. динамички план извођења радова са ресурсним плановима, као управљачки документ
за организовање, извршење и праћење реализације;

4. атесте уграђених материјала, опреме и готових производа, гарантне листове,
записнике о испитивању уређаја и инсталација, и остала документа и записнике од
важности за период изградње, техничког прегледа и експлоатације објекта;

5. отпремнице за материјале и опрему,  рачуне за електричну енергију и воду и слично, и
достави на захтев Наручиоца.

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, Извођач је обавезан да сву
техничку документацију и документацију вођену у току реализације уговора, записнички
преда Наручиоцу.

Члан 26.

Извођач је дужан да у року од 30 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, односно
достављања потписаног Уговора од стране наручиоца, а пре увођења у посао достави:

- полису осигурања објекта у изградњи која мора да обухвати осигурање радова и
опреме од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Полиса осигурања мора
гласити на предмет уговора, са релативним учешћем по сваком штетном догађају
(франшизом) у износу не већем од 10%. Наручилац мора бити назначен као
осигураник по овој полиси;

- полису осигурања од одговорности према трећим лицима која мора гласити на
осигурану суму од најмање 50% од уговорене вредности радова. Полиса осигурања
мора гласити на предмет уговора, са релативним учешћем по сваком штетном догађају
(франшизом) у износу не већем од 10%;
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Полисе осигурања морају гласити на рок трајања, почевши од дана издавања полиса и 2
године дуже од уговореног рока извођења радова и морају имати клаузулу да је осигуравајуће
друштво, у случају прекида полиса пре истека важења из било ког разлога, обавезно да о
томе обавести Наручиоца.

Уколико Извођач не достави полисе осигурања пре увођења у посао, Наручилац може да
активира и наплати банкарску гаранцију за озбиљност понуде и једнострано раскине овај
уговор.

У случају продужења рока за извођење радова, Извођач је у обавези да, у року од 20
календарских дана од дана закључења анекса уговора о продужењу рока извођења радова,
достави полисе из става 1. овог члана, са новим периодом под истим условима као код
закључења уговора о извођењу радова, чија је важност 2 године дужа од новоутврђеног рока
извођења радова. Уколико Извођач не достави продужене полисе осигурања у наведеном
року, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за добро извршење посла и
наплати је у пуном износу и једнострано раскине уговор.

Наручилац, до достављања продужених полиса осигурања, неће оверити достављене
привремене ситуације и исте ће, неоверене, вратити Извођачу у року од 8 дана од дана
пријема привремене ситуације.

Члан 27.

Примопредају изведених радова врши Комисија за примопредају, коју решењем образује
Наручилац. Комисија је састављена од непарног броја чланова којe чине овлашћени
представници Наручиоца и Извођача, уз учешће стручног надзора и одговорних лица на
градилишту.

Комисија за примопредају обавља квалитативну примопредају свих изведених радова и
примопредају документације из члана 7., члана 22. и члана 25. став 1. тачке 1. 2. и 4. овог
уговора која се предаје Наручиоцау. Сва документација која се предаје мора бити уредно
спакована у фасцикле (регистраторе),  нумерисана и са списком документације која се у
фасцикли налази, потписаним од стране одговорног извођача, и оверена од стране стручног
надзора, који својим печатом и потписом тврди да је документација комплетна и валидна.

У току примопредаје, Комисија формира Записник о примопредаји, који потписују сви
чланови Комисије и учесници у раду Комисије, осим уколико Комисија утврди да квалитет
изведених радова не одговара уговореном, када сачињава рекламациони записник, који
доставља Извођачу, стручном надзору и Наручиоцу. О поступању Извођача по
рекламационом записнику, стручни надзор сачињава Извештај Наручиоцу. Након што
Извођач поступи по примедбама и отклони све недостатке, потписује се Записник о
приморедаји радова.

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у
поступку техничког прегледа, Извођач је дужан да и те недостатке отклони у року који
одреди Комисија, у противном, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Извођача,
ангажовањем трећих лица, активирањем и наплатом гаранције за добро извршење посла у
целости.

Члан 28.

По извршеној примопредаји радова, Наручилац и Извођач ће, без одлагања, а најкасније у
року 7 дана, приступити утврђивању коначног обрачуна вредности изведених радова.
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Коначни обрачун изведених радова врши Комисија за коначни обрачун, коју решењем
образује Наручилац. Комисија је састављена од непарног броја чланова којe чине овлашћени
представници Наручиоца и Извођача уз учешће стручног надзора и одговорних лица на
градилишту.

Уколико Наручилац, при примопредаји радова констатује примедбе које нису претходно
уочене, али да су примедбе такве природе да се не могу отклонити а да се објекат и радови
могу користити, има право да оспори окончану ситуацију, и да је трајно умањи за износ
разлике у цени предвиђених и изведених радова утврђених анализом цене.

Извођач на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну испоставља окончану
ситуацију.

Члан 29.

Извођач је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед објекта и да поступи по
свим захтевима те Комисије.

Наручилац и Извођач су дужни да Комисији за технички преглед објекта обезбеде сву
потребну документацију према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и
начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о
утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и
употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката.

Уколико Комисија за технички преглед објекта у свом извештају констатује примедбе на
изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који одреди Комисија.

Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички
преглед објекта, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку
Извођача, активирањем и наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Трошкове Комисије за технички преглед објекта сносиће Наручилац, а поновног техничког
прегледа Извођач ако су разлози за негативни налаз настали кривицом Извођача.

Члан 30.

Наручилац има право на једностран раскид овог уговора у следећим случајевима:

 ако Извођач не испуни услове за увођење у посао на начин и у року предвиђеним
чланом 6. овог уговора;

 ако Извођач неоправдано не започне радове најкасније у року од 7 дана од увођења у
посао;

 ако Извођач својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену
динамику, а рачунајући уговорну казну, више од 10% укупне вредности уговорених
радова;

 ако Извођач не достави Наручиоцу на усвајање динамички план;

 ако Извођач не изводи радове у складу са одобреном пројектно-техничком
документацијом за извођење радова;

 ако Извођач ангажује подизвођача/е за извођење појединих уговорених радова, а да
истог/е није пријавио приликом подношења усвојене понуде, односно ако измени
подизвођача за извођење појединих уговорених радова, супротно одредбама овог
уговора;
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 ако Извођач радове изводи неквалитетно или уграђује материјал који није уговорен
или је неодговарајућег квалитета;

 ако Извођач не поступи у задатом року по налогу Наручиоца или стручног надзора,
ради отклањања уоченог недостатка;

 ако Извођач не поступа по налозима Наручиоца и стручног надзора и/или  ако Извођач
својим радовима проузрокује штету и након писаног упозорења од стране стручног
надзора о уоченим недостацима;

 ако Извођач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова дуже од 7 дана или
ако одустане од даљег рада;

 у случају недостатка средстава Наручиоца за реализацију уговора;

 у свим другим случајевима када Извођач не испуњава своје обавезе у складу са овим
уговором.

У случају једностраног раскида уговора осим у случају недостатка средстава за његову
реализацију, Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и
активира гаранцију за добро извршење посла у целости и авансну гаранцију за неоправдани
део аванса. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која
представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог
извођача за те радове.

Извођач може раскинути уговор ако Наручилац не исплаћује испостављене привремене
ситуације и окончану ситуацију у роковима и на начин предвиђен чланом 14. овог уговора.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним
роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Члан 31.

Уговор се може раскинути и писаним споразумом између уговорних страна којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе.

Члан 32.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која
је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

Члан 33.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као
и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида
уговора.

На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране Наручиоца и Извођача, сачиниће
се споразум о међусобним потраживањима.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 34.

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који евентуално настану у извршењу овог
уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, за решавање спорова биће
надлежан Привредни суд у Београду.
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За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити
одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и пратећих подзаконских аката и
Закона о облигационим односима.

Члан 35.

Сва плаћања према Извођачу вршиће Наручилац по испостављеним овереним и потписаним
привременим ситуацијама и окончаном ситуацијом.

Члан 36.

Саставни део овог Уговора чине: усвојена понуда Извођача број ________ од ________ 2016.
године, решења о одређивању одговорних извођача радова, динамички план, средства
финансијског обезбеђења и полисе осигурања.

Члан 37.

Овај уговор закључен је у 6 истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 3 примерака
а Извођач 3 примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА ЗА НАРУЧИОЦА:

____________________________                                 ___________________________________

НАПОМЕНА:

Понуђач (било да наступа самостално, као група понуђача или са подизвођачем) нема обавезу
да парафира сваку страну модела уговора, али има обавезу да потпише и овери модел
уговора, као потврду да прихвата све елементе уговора. У случају групе понуђача, модел
уговора мора потписати и оверити онај члан групе понуђача, који је у Споразуму о
заједничком наступању одређен да у име групе понуђача потпише уговор
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XIV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана ___________________ 2016. године, од стране привредног друштва
_________________________________________________ из ____________________________
извршен је обилазак локације ради учествовања у поступку јавне набавке за

Јавну набавку радова у отвореном поступку - Радови на реконструкцији котларнице у
организационој јединици Селтерс бања у Младеновцу, ЈН бр. 22/16.

по позиву за достављање понуда који је ''Институт за рехабилитацију'' објавио на Порталу
јавних набавки 14.04.2016. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

представник Наручиоца

_____________________________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.
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XV СПЕЦИФИКАЦИЈА
Радови на реконструкцији котларнице у организационој јединици Селтерс бања у

Младеновцу

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA KOTLARNICA SELTERS BANJE U MLADENOVCU
1. MAŠINSKE INSTALACIJE

REDNI
BROJ VRSTA I OPIS RADOVA JED.

MERE KOLIČINA
JEDINIČNA

CENA SVEGA

I DEMONTAŽA POSTOJEĆIH INSTALACIJA

1.

Pražnjenje spoljnog ukopanog sezonskog
rezervoara za mazut zapremine V=100 t.
Pretakanje mazuta izvršiti u pokretnu
cisternu i mazut predati na preradu
preduzeću koje ima ovlašćenje za bavljenje
poslovima prerade i skladištenja otpadnih
materija. Za vreme manipulacije gorivom
obavezno je prisustvo službenog lica tako
da se u slučaju nepravilnosti i izlivanja
goriva manipulacija odmah prekida i
prosuto gorivo mora odmah pokupiti i
ukloniti. Prilikom pretakanja izvršti merenje
količine mazuta koji se izvukao iz sezonskog
rezervoara i o tome sačiniti zapisnik za
ovlašćenim prestavnikom investitora i
nadzornog organa. Investitor obezbeđuje
pokretnu cisternu. Odvoz pretočenog
mazuta i pretakanje u cisternu druge
ustanove udaljenu do 25 km od
Mladenovca. Predvideti i ekološko
zbrinjavanje neupotrebljivog mazuta
zapremine do 25 t. Izvršiti karakterizaciju
otpada, prikljupljanje, transport i odlaganje i
dostaviti izveštaj o odloženom otpadu po
zakonskim normama i propisima. kom 1
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2.

Čišćenje i ispiranje spoljnog sezonskog
rezervoara za mazut zapremine V=100 t,
kako bi se obezbedili uslovi za bezbedno
sečenje grejalica sa aspekta zaštite na
radu, zaštite od požara i zaštite životne
sredine, a sve u skladu sa važećim
Zakonima i Pravilnicima. Sav otpadni mulj i
talog potrebno je utovariti u metalnu burad
i predati na preradu preduzeću koje ima
ovlašćenje za bavljenje poslovima prerade i
skladištenja otpadnih materija. Za vreme
manipulacije gorivom obavezno je prisustvo
službenog lica tako da se u slučaju
nepravilnosti i izlivanja goriva manipulacija
odmah prekida i prosuto gorivo mora
odmah pokupiti i ukloniti. Prilikom punjenja
buradi izvršti merenje količine otpada i o
tome sačiniti zapisnik za ovlašćenim
prestavnikom investitora i nadzornog
organa. Investitoru dostaviti uverenje od
preduzeća za preradu otpada da je otpad
predat na preradu. Za vreme ispiranja

kom 1
obavezno je prisustvo službenog lica tako

da se u slučaju nepravilnosti i izlivanja -
otpadne vode sa talogom ispiranje odmah
prekida i prosuto se mora odmah pokupiti i
ukloniti. Izvršiti karakterizaciju otpada,
prikljupljanje, transport i odlaganje i
dostaviti izveštaj o odloženom otpadu po
zakonskim normama i propisima.

3.

Sečenje podne i štedne grejalice u
spoljnom sezonskom rezervoaru za mazut
zapremine V=100 t. Demontaža elektro
grejača mazuta u sezonskom rezervoaru.
Prilikom sečenja neophodno je da budu
obezbeđeni uslovi sa aspekta zaštite na
radu, zaštite od požara i zaštite životne
sredine, a sve u skladu sa važećim
Zakonima i Pravilnicima. Priključke grejalica
blindirati. Demontirani materijal predati
investitoru u dalju nadležnost. kom 1

4.

Demontaža mazutnog agregata protoka
mazuta V=400 l/h. Prilikom demontaže
neophodno je da budu obezbeđeni uslovi
sa aspekta zaštite na radu, zaštite od
požara i zaštite životne sredine, a sve u
skladu sa važećim Zakonima i Pravilnicima.
Priključke grejalica blindirati. Demontirani
materijal predati investitoru u dalju
nadležnost. kom 1
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5.

Demontaža cevovoda za transport mazuta
u okviru kotlarnice i do spoljnog ukopanog
rezervoara mazuta, zajedno sa elementima
za nošenje cevovovoda, termičkom
izolacijom cevovoda i pratećim elektro i
toplovodnim grejačima. Demontaža
podrazumeva iznošenje iz prostora
kotlarnice i odnošenje na lokaciju koju
odredi investitor na rastojanju do 20m od
objekta i predaja investitoru u dalju
nadležnost. Pri demontaži obezbediti uslove
u skladu zaštitom na radu, zaštitom od
požara i zaštitom životne sredine, a u skladu
sa odgovarajućim Zakonima i Pravilnicima.
Demontaža podrazumeva sledeće
dimenzije cevovoda:

- dimenzije Ø21,3x2,0 m 5
- dimenzije Ø26,9x2,3 m 12
- dimenzije Ø42,4x2,6 m 35

6.

Demontaža zaustavnih ventila i loptastih
slavina u kompletu sa kontraprirubnicama i
opremom za montažu, na trasi mazuta od
sezonskog rezervoara do gorionika.
Demontaža podrazumeva iznošenje iz
prostora kotlarnice, odnosno mazutare i
odnošenje na lokaciju koju odredi investitor
na rastojanju do 20m od objekta  i predaja
investitoru u dalju nadležnost. Pri demontaži
obezbediti uslove u skladu zaštitom na
radu, zaštitom od požara i zaštitom životne
sredine, a u skladu sa odgovarajučim
zakonima i pravilnicima. Demontaža
podrazumeva sledeće dimenzije zaustavnih
ventila:

- dimenzije R5/4" NP16 kom 6
- dimenzije R1/2" NP16 kom 4

7.

Demontaža nepovratnih ventila u kompletu
sa kontraprirubnicama i opremom za
montažu, na trasi mazuta od sezonskog
rezervoara do gorionika. Demontaža
podrazumeva iznošenje iz prostora
kotlarnice, odnosno mazutare i odnošenje
na lokaciju koju odredi investitor na
rastojanju do 20m od objekta  i predaja
investitoru u dalju nadležnost. Pri demontaži
obezbediti uslove u skladu zaštitom na
radu, zaštitom od požara i zaštitom životne
sredine, a u skladu sa odgovarajučim
zakonima i pravilnicima. Demontaža
podrazumeva sledeće dimenzije  ventila:

- dimenzije R5/4" NP16 kom 1
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8.

Demontaža prestrujnog ventila za mazut u
kompletu sa kontraprirubnicama i
opremom za montažu, na trasi mazuta.
Demontaža podrazumeva iznošenje iz
prostora kotlarnice, odnosno mazutare i
odnošenje na lokaciju koju odredi investitor
na rastojanju do 20m od objekta  i predaja
investitoru u dalju nadležnost. Pri demontaži
obezbediti uslove u skladu zaštitom na
radu, zaštitom od požara i zaštitom životne
sredine, a u skladu sa odgovarajučim
zakonima i pravilnicima. Demontaža
podrazumeva sledeće dimenzije ventila:

- dimenzije R1" NP16 kom 1

9.

Demontaža toplovodnog kotla na mazut,
proizvođača "MIP TIMO", Ćuprija, tip MIP-
1250TV, toplotne snage 1250 kW, zajedno
sa gorionikom na mazut proizvođača
"Weishaupt", tip MS7Z, u kompletu sa
automatikom gorionika, crevima za mazut i
filterom mazuta za gorionik. Demontaža
podrazumeva iznošenje iz prostora
kotlarnice i odnošenje na lokaciju koju
odredi investitor na rastojanju do 20m od
objekta kotlarnice  i predaja investitoru u
dalju nadležnost. Pri demontaži obezbediti
uslove u skladu zaštitom na radu, zaštitom
od požara i zaštitom životne sredine, a u
skladu sa odgovarajućim zakonima i
pravilnicima. kom 2

10.

Demontaža dimnjača kotlova prečnika 400
mm (dužine 4 m). Demontaža
podrazumeva iznošenje iz prostora
kotlarnice i odnošenje na lokaciju koju
odredi investitor na rastojanju do 20m od
objekta kotlarnice  i predaja investitoru u
dalju nadležnost. Pri demontaži obezbediti
uslove u skladu zaštitom na radu, zaštitom
od požara i zaštitom životne sredine, a u
skladu sa odgovarajućim zakonima i
pravilnicima. kom 1

11.

Demontaža sigurnosnog ventila sa tegom
na toplovodnom kotlu, u kompetu sa
kontraprirubnicama i ostalom opremom za
montažu. Demontaža podrazumeva
iznošenje iz prostora kotlarnice i odnošenje
na lokaciju koju odredi investitor na
rastojanju do 20m od objekta kotlarnice  i
predaja investitoru u dalju nadležnost.

- dimenzije DN65 kom 2
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12.

Demontaža diktir sistema za održavanje
pritiska proizvod "Janko Lisjak", koji se sastoji
od otvorene ekspanzione posude
zapremine 4 m3, diktir pumpi, prestrujnih
ventila, ostale sitne opreme i elektro
komandnog ormana. Demontaža
podrazumeva iznošenje iz prostora
kotlarnice i odnošenje na lokaciju koju
odredi investitor na rastojanju do 20m od
objekta kotlarnice  i predaja investitoru u
dalju nadležnost. kom 1

13.

Demontaža uređaja za hemijsko
omekšavanje vode, proizvod "Tekon invest",
zajedno sa buretom za so i ostalom sitnom
opremom.  Demontaža podrazumeva
iznošenje iz prostora kotlarnice i odnošenje
na lokaciju koju odredi investitor na
rastojanju do 20m od objekta kotlarnice  i
predaja investitoru u dalju nadležnost. kom 1

14.

Demontaža cirkulacione pumpe u krugu
toplovodnog kotla, proizvođača "IMP",
Slovenija, dimenzije DN80. Demontaža
podrazumeva iznošenje iz prostora
kotlarnice i odnošenje na lokaciju koju
odredi investitor na rastojanju do 20m od
objekta kotlarnice  i predaja investitoru u
dalju nadležnost. kom 2

15.

Demontaža cirkulacione pumpe za zaštitu
hladnog kraja kotla, proizvođača "IMP",
Slovenija, dimenzije DN80. Demontaža
podrazumeva iznošenje iz prostora
kotlarnice i odnošenje na lokaciju koju
odredi investitor na rastojanju do 20m od
objekta kotlarnice  i predaja investitoru u
dalju nadležnost. kom 1

16.

Demontaža cirkulacione pumpe u krugu
pločastog izmenjivača toplote, elektro
snage 4 kW, jačina struje I=8,4 A, tip
112M/4K-11. Demontaža podrazumeva
iznošenje iz prostora kotlarnice i odnošenje
na lokaciju koju odredi investitor na
rastojanju do 20m od objekta kotlarnice  i
predaja investitoru u dalju nadležnost. kom 1

17.

Demontaža zaustavnih ventila na trasi tople
vode, u kompetu sa kontraprirubnicama i
ostalom opremom za montažu. Demontaža
podrazumeva iznošenje iz prostora
kotlarnice i odnošenje na lokaciju koju
odredi investitor na rastojanju do 20m od
objekta kotlarnice  i predaja investitoru u
dalju nadležnost.

- dimenzije DN50 kom 2
- dimenzije DN80 kom 5

- dimenzije DN100 kom 5
- dimenzije DN125 kom 2
- dimenzije DN150 kom 2
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- dimenzije DN200 kom 2

18.

Demontaža termoregulatora bez pomoćne
energije sa sondom u kompletu sa
kontraprirubnicama i opremom za
montažu. Demontaža podrazumeva
iznošenje iz prostora kotlarnice, odnosno
mazutare i odnošenje na lokaciju koju
odredi investitor na rastojanju do 20m od
objekta  i predaja investitoru u dalju
nadležnost. Demontaža podrazumeva
sledeće dimenzije ventila:

- dimenzije R5/4" NP16 kom 2

19.

Demontaža odvajača nečistoća na trasi
tople vode, u kompetu sa
kontraprirubnicama i ostalom opremom za
montažu. Demontaža podrazumeva
iznošenje iz prostora kotlarnice i odnošenje
na lokaciju koju odredi investitor na
rastojanju do 20m od objekta kotlarnice  i
predaja investitoru u dalju nadležnost.

- dimenzije DN80 kom 1
- dimenzije DN100 kom 1

20.

Demontaža nepovratnih ventila na trasi
tople vode, u kompetu sa
kontraprirubnicama i ostalom opremom za
montažu. Demontaža podrazumeva
iznošenje iz prostora kotlarnice i odnošenje
na lokaciju koju odredi investitor na
rastojanju do 20m od objekta kotlarnice  i
predaja investitoru u dalju nadležnost.

- dimenzije DN200 kom 2

21.

Demontaža cevovoda za toplu vodu,
zajedno sa elementima za nošenje
cevovovoda, odzračnim loncima na ovim
cevovodima, manometrima,
termometrima, slavinama za punjenje i
pražnjenje i termičkom izolacijom
cevovoda. Demontaža podrazumeva
iznošenje iz prostora kotlarnice i odnošenje
na lokaciju koju odredi investitor na
rastojanju do 20m od objekta  i predaja
investitoru u dalju nadležnost. Demontaža
podrazumeva sledeće dimenzije
cevovoda:

- dimenzije Ø26,9x2,3 m 18
- dimenzije Ø42,4x2,6 m 12
- dimenzije Ø48,3x2,6 m 6
- dimenzije Ø60,3x2,9 m 12
- dimenzije Ø76,1x2,9 m 18

- dimenzije Ø133,0x4,0 m 7
- dimenzije Ø159,0x4,5 m 36
- dimenzije Ø219,1x5,9 m 18

I DEMONTAŽA POSTOJEĆIH INSTALACIJA
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II MONTAŽNI RADOVI - KOTLARNICA

1.

Pripremni radovi koji obuhvataju:
upoznavanje sa projektom i ostalom
dokumentacijom
otvaranje gradilišta
upoređenje projekta sa stvarnim izvedenim
stanjem na objektu
prijem i uskladištenje predviđenog
materijala, opreme, potrebnog alata rad,
oksigena i disugasa. kom. 1

2.

Isporuka i montaža niskotemperaturnog
kotla na gorivo lož ulje i gas, tip VITOPLEX
300 kapaciteta 1000 kW, proizvod
"Viessmann" ili ekvivalentno.
Tropromajni kotao sa CE-oznakom. Za
grejne sisteme sa temperaturama potisa
(granične temperature) do 110°C. Čelični
kotao za ekonomični pogon sa kliznom
temperaturom vode u kotlu. Za
sagorevanje lakog lož ulja tip EL prema DIN
51603 i gasa prema DVGW- radnoj podlozi
G260. Kompaktni tropromajni kotao
cilindričnog ložišta i niskog opterećenja
ložišta, za sagorevanje siromašno štetnim
produktima sagorevanja sa niskim
vrednostima emisija azotnih oksida. Sa
višeslojnim konveksnim ogrevnim površima
postavljenim iznad ložišta. Široki zidovi sa
vodene strane i velika zapremina kotlovske
vode obezbeđuju samocirkulaciju i sigurno
prenošenje toplote, pa nije potreban
minimalni zapreminski protok. Telo kotla je
sveobuhvatno toplotno izolovano.
Tehničke karakteristike:
- Nominalni kapacitet kotla: min 1000 kW
- Temperaturski režim kotla: 100/70°C
- Dozvoljeni pogonski natpritisak: 6 bar
- Max. temperatura: polaznog voda : 110°C
- Broj promaja kotla: 3 (tropromajna
izvedba)
- Specifični sadržaj kotlovske vode: min 1,5
lit/kW
- Izolacija minimalne debljine 80 mm, sa
oplatom od čeličnog pocinkovanog lima
- Standardni godišnji stepen efikasnosti
(prema DIN): min 96%
- Minimalno zahtevani zapreminski protok
vode kroz kotao: 0 m3/h (bez zahteva)
- Dužina: 2570 mm
- Širina: 1555 mm
- Visina: 1920 mm
- Prečnik plamene cevi:  Ø720 mm
- Dužina plamene cevi: 1930 mm
- Težina kotla: 2645 kg
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- Zapremina kotlovske vode: 1510 lit
- Dimenzije priključaka za grejanje: DN125
PN6
- Dimenzije priključka za ventil sigurnosti:
DN65 PN16
- Dimenzije priključka za pražnjenje: R5/4"
- Priključak dimnih gasova: 350 mm kom. 1

3.

Graničnik maksimalnog pritiska u verziji kao
sigurnosni graničnik pritiska, tip: BCP3H,
priključak: G1/2A,
opseg podešavanja: 0 - 6bar. Proizvod
"Viessmann", Nemačka ili ekvivalentno. kom. 2

4.

Graničnik minimalnog pritiska u verziji kao
sigurnosni graničnik pritiska, tip:BCP3L,
priključak: G1/2A,
opseg podešavanja: 0 - 6bar. Proizvod
"Viessmann", Nemačka ili ekvivalentno. kom. 2

5.

Razdeljivač armatura (6 bar) sa
manometrom sa 2 priključna nastavka R1/2
za sigurnosni graničnik pritiska,
manometarskim ventilom za ispitivanje,
osiguranim prolaznim ventilom za
zatvaranje i kuglastom slavinom.

kom. 2
Navoj priključka R 1/2. Proizvod "Viessmann",
Nemačka ili ekvivalentno.

6.

Isporuka i montaža kombinovanog
gorionika gas- lako lož ulje namenjenog za
rad na kotlu neto snage 1000 kW. Gorionik
treba da bude klasa 3 emisija na oba
goriva, sa specijalnom glavom sa više dizni.
Gorionik treba da bude usaglašen pa
ponudjenim kotlom i omogući razvijanje
pune bruto snage sagorevanja i da savlada
otpor ložišta ponudjenog kotla, kao i da
obezbedi emisije NOx ispod 100 mg/m3 na
gasu i 120mg/m3 na lož ulju. Regulacija
snage modulisana na gasu, trostepena na
ulju. Gorionik treba da bude opremljen
elektronskim programatorom za vodjenje
procesa sagorevanja i digitalnim
servomotorom vazduh. Automatika
gorionika treba da bude sertifikovana za
rad bez nadzora, sa integrisanim
regulatorom snage i treba da ima
mogućnost komunikacije sa nadzornim
sistemima. Automatika treba da ima
mogućnost vodjenja O2 i frekventne
regulacije sagorevanja.Gorionik po
konstrukciji i sastavu treba da odgovara
propisu SRPS EN676 i EN276 i evropskim
propisima i direktivama: 2006/42/EEC,
97/23/EC, 2006/95/EC i 2004/108/EC.
Gorionik treba da bude izveden u zaštiti
IP54 i da ima integrisani prigušivač buke.
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Gorionik treba da bude izraðen u
kompaktnoj izvedbi i da se sastoji se od
sledećih važnijih delova: KućIšta gorionika
za otvaranje levo i desno, zakretne
prirubnice sa krajnjim prekidačem,
poklopca sa otvorom za gledanje, motora
gorionika, kućIšta za regulaciju vazduha sa
integrisanim prigušivačem buke,
ventilatorskog kola, presostata za vazduh,
plamene glave, transformatora za palenje,
kablova za palenje, elektroda za palenje,
priključnih stezaljki, dihtunga za prirubnicu,
pričvrsnih vijaka i pumpe za lož ulje na
gorioniku, armature za gas
sastavljene od: dva elektromagnetna
ventila za gas klase A,
presostata minimalnog pritiska gasa,
kolena, i spojnih elemenata.
Posluživačka jedinica gorionika treba da
omogući prikaz trenutne faze rada
gorionika i u slučaju greške da prikaže kod
greške, tj. razlog ispada i da te informacije
prenosi Bus komunikacijom nadzornom
sistemu, zajedno sa ostalim podacima o
radu gorionika.
Tehničke karakteristike:
- Proizvođač: "Weishaupt", ili ekvivalentno
- Tip: WM-GL20/2-A ZM-T-3LN R 1 1/2
- Nazivni toplotni učinak na gasu: 150-2000
kW
- Nazivni toplotni učinak na lakom lož ulju:
400-2000 kW
- Snaga motora: 3,5 kW
- Radni napon: 3x400V;50Hz
- Nominalna jačina struje: 7,2 A
-Priključna creva: DN13/1000 mm
-Uz gorionik se isporučuju creva za
priključenje gorionika na cevnu mrežu za
transport lakog lož ulja.
-U cenu je uračunato puštanje u rad
gorionika od strane predstavnika
proizvođača opreme, što je uslov za
dobijanje garancije na opremu.
Neophodna dokumentacija koju treba
predati uz ponudu:
* prospektna dokumentacija sa opisom
opreme i dijagramima snage
* dokaz o usaglašenosti sa gore navedenim
standardima izdat od proizvođača opreme
* fabrički dokument o očekivanoj
maksimalnoj emisiji azotnih oksida
Komplet pozicija 6. kom. 2
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7.

Zamena elektronskog programatora W-
FM54 gorionika WM-GL10-20 3LN sa
elektronskim programatorom W-FM200, sa
modulom za regulaciju snage i analognim
pretvaračem signala, proizvođač
regulatora "Weishaupt", Nemačka, ili
ekvivalentno. kom. 2

8.

Isporuka i montaža elektromagnetne
spojnice za automatsko odvajanje osovine
pumpe pri radu sa gasom tip WMK20,
WMK20/1 za gorionik tip WM-GL20, proizvod
"Weishaupt", Nemačka, ili ekvivalentno. kom. 2

9.

Isporuka i montaža kuglaste slavine, navojni
priključak, pri radu sa gasom, tip 984D-1 1/2
PN 40/MOP5, proizvod "Weishaupt",
Nemačka, ili ekvivalentno. kom. 2

10.
Isporuka i montaža filtera za gas, tip RP 1
1/2 WF 515/1, proizvod "Weishaupt",
Nemačka, ili ekvivalentno. kom. 2

11.

Isporuka i montaža manometra sa
dugmastom slavinom za gas i
odgovarajućim priključkom, 0 do 400 mbar,
G1/4, proizvod "Weishaupt", Nemačka, ili
ekvivalentno. kom. 2

12.

Isporuka i montaža regulatora pritiska gasa,
maksimalni ulazni pritisak 300 mbar, FRS 515
RP 1 1/2", proizvod "Weishaupt", Nemačka,
ili ekvivalentno. kom. 2

13.
Isporuka i montaža duplog nipla, R 1 1/2 x
160, proizvod "Weishaupt", Nemačka, ili
ekvivalentno. kom. 6

14.

Isporuka i montaža aksijalnog cevnog
kompenzatora, navojni, dimenzija R1 1/2
PN4, ukupna dužina 232 mm, proizvod
"Weishaupt", Nemačka, ili ekvivalentno. kom. 2

15.
Isporuka i montaža kolena 90o, A1-1 1/2-Zn-
A, proizvod "Weishaupt", Nemačka, ili
ekvivalentno. kom. 2

16.

Isporuka i montaža manometra sa
dugmastom slavinom za gas i
odgovarajućim priključkom, 0 do 160 mbar,
G 1/4, proizvod "Weishaupt", Nemačka, ili
ekvivalentno. kom. 2

17.

Isporuka i montaža frekventnog ispravljača
ugrađenog na elektromotoru gorionika, tip
W-FM50/200, proizvod "Weishaupt",
Nemačka, ili ekvivalentno. kom. 2

18.

Isporuka i montaža modula za O2
regulaciju, za automatiku
W-FM200, proizvod "Weishaupt", Nemačka,
ili ekvivalentno. kom. 2

19.

Isporuka i montaža O2 sonde sa
pripadajućim filterom, tip QGO020.000 D27
230V 50-60Hz, 0-300 °C, proizvod
"Weishaupt", Nemačka, ili ekvivalentno. kom. 2



Конкурсна документација за ЈН бр. 22/16 65 од 86

20.
Isporuka i montaža prirubnice za O2 sondu,
tip AGO 20.001A dužine 180 mm, proizvod
"Weishaupt", Nemačka, ili ekvivalentno. kom. 2

21.

Isporuka i montaža provodnika za
komandne signale, sirmovani, LIYCY (TP) 3 x
2 x 0,25, proizvod "Weishaupt", Nemačka, ili
ekvivalentno. m 20

22.

Isporuka i montaža CAN BUS
komunikaciononog kabla između
upravljačke jedinice i servomotora na
gorioniku, proizvod "Weishaupt", Nemačka,
ili ekvivalentno. m 30

23.

Isporuka i montaža komunikacionog kabla
za vezu tip ABE - RS232, za komunikaciju sa
nadzornim sistemom, proizvod "Weishaupt",
Nemačka, ili ekvivalentno. kom. 2

24.

Isporuka i montaža adaptera tip RS232-485
za modbus komunikaciju, za komunikaciju
sa nadzornim sistemom, proizvod
"Weishaupt", Nemačka, ili ekvivalentno. kom. 2

25.

Nabavka, isporuka i ugradnja dimnjačkog
sistema Schiedel ICS-25 Ø 400 mm, ili
ekvivalentno, izrađen od dvostrukog
nerđajućeg čelika. Dimnjački sistem je
izolaovan između spoljne i u nutrašnje cevi
izolacijom od keramičke vune "Superwool"
debljine 25mm. Svi elementi dimnjačkog
sistema su industrijski proizvedeni u svakom
detalju kako je predviđeno u tehničkoj
dokumentaciji za konkretan objekat.
Prefabrikovani elementi su otporni na
koroziju i izradjeni su laserskim varenjem u
zaštitnoj atmosferi. Sistem je ispitan na
koroziju prema GASTEC testu. Segmenti su
konstruisani tako da njihovi spojevi
omogućuju otpornost na kondenzat i
gasnunepropustnost. Utični deo spojeva
omogućuje kontinualnost izolacije sistema i
prihvatanje dilatacije usled toplotnog
opterećenja.  ICS dimnjački sistem je
kompletan sa svim potrebnim elementima,
kondenz posudom, priključcima za reviziju i
kotao, teleskopske cevi, osnovnih cevi,
dilatacionim elementom, spojnicama za
ankerisanje, spojnicama za spojeve
segmenata, konzolnog nosača, opšivke i
završetka dimnjaka. ICS sistem je u
potpunosti sa karakteristikama prema
standardu SRPS EN 1856-1.
Dimnjački sistem mora posedovati sledeće
karakteristike i POTVRDU EN STANDARDA:
-debljine unutrašnje cevi: DN 80-
350mm=0,5mm i DN >400mm=0,6mm
-sistemski rešene dilatacije preko spojeva
cevi,
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-sistemsko rešenje za sprečavanje prodora
kondenzacije prema izolaciji (kapilarne
brane),
-sistemsko rešenje za sprečavanje povrata
kondenza prema kotlu,
-izolacija od keramičke vune "Superwool
Blankett Typ x-607"
-debljina izolacije Superwool je dimnjačkog
sistema 25mm
-gustina izolacije Superwool je 128 kg/m³
±10%
-koeficijent toplotne provodljivosti
dimnjačkog sistema (max.temperature
40ºC na spoljnjoj cevi dimnjaka)
* pri temperaturi dimnih gasova 50ºC
toplotna provodljivost (W/m●K) = 0,037
* pri temperaturi dimnih gasova 100ºC
toplotna provodljivost (W/m●K) = 0,042
* pri temperaturi dimnih gasova 150ºC
toplotna provodljivost (W/m●K) = 0,048
* pri temperaturi dimnih gasova 200ºC
toplotna provodljivost (W/m●K) = 0,055
* pri temperaturi dimnih gasova 250ºC
toplotna provodljivost (W/m●K) = 0,062
Dimnjački sistem mora da poseduje potvrdu
za sledeće standarde:
*SRPS EN 1856-1:2011 Objavljen  28.11.2011 .
-Zahtevi za metalne dimnjake Deo-1:
Proizvodi dimnjačkih sistema
*SRPS EN 1856-2:2011 Objavljen  29.07.2011 .
-Zahtevi za metalne dimnjake Deo-2:
Metalne dimnjačke cevi i priključne
dimnjačke cevi
Kvalitet dimnjačkih cevi:
-unutrašnja cev od nerđajućeg čelika
kvaliteta W.Nr. 1.4404 SRPS EN 10088-1
-spoljašnja cev od nerđajućeg čelika
kvaliteta W.Nr. 1,4301 SRPS EN 10088-1
Isporučilac je u obavezi da obezbedi:
-asistenciju i nadzor stučnog i ovlašćenog
lica proizvođača dimnjačkog sistema
prilikom montaže dimnjaka,
-GARANCIJU proizvođača minimum 10
godina na dimnjački sistem,
-garanciju može izdati samo pravni
predstavnik proizvođača registrovani u
Republici Srbiji.
DIMNJAČA br.1: ICS25 Ø400, razvijena
dužina cca 4 m kom. 1
DIMNJAČA br.2: ICS25 Ø400, razvijena
dužina cca 2 m kom. 1
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26.

Isporuka i montaža hidrauličke skretnice,
proizvođača Maring, tip MIK HW 400 R, ili
ekvivalentno. Hidraulička skretnica se
isporučuje sa fabričkom termičkom
izolazijom sa parnom branom,
kontraprirubnicama, vijcima i navrtkama i
zaptivačima, sa priključcima za
odzračivanje, pražnjenje, i za senzor
temperature. kom. 1
Tehničke karakteristike:
- Maksdimalni protok: 126 m3/h
- Radni pritisak: 6 bar
- Dimenzije priključaka: DN250 PN6
- Dimenzija revizionog otvora: DN200
- Ukupna visina: 2000 mm

27.

Isporuka i montaža cirkulacione pumpe sa
konstantnim protokom u primarnom delu
mreže (cirulacioni krug kotao-hidraulička
skretnica), proizvođača WILO, tip IPL
80/140-1,1/4 PN10 ili ekvivalentno.
Cirkulaciona pumpa se isporučuje zajedno
sa kontraprirubnicama, vijcima i navrtkama,
zaptivačima i svom potrebnom opremom
za montažu. kom. 2
Tehničke karakteristike:
- Protok: 32,52 m3/h
- Potreban napor: 45,7 kPa
- Max. napor: 64,6 kPa
- Max. el. snaga: 1,1 kW
- Max. jačina struje: 2,50 A
- Radni napon: 3x400V; 50Hz

28.

Isporuka i montaža cirkulacione pumpe sa
fabrički integrisanim frekventnim
regulatorom, u sekundarnom delu mreže
(cirulacioni krug hidraulička skretnica-
bespritisni kolektori), proizvođača WILO, tip
IL-E 150/190-5,5/4 ili ekvivalentno.
Cirkulaciona pumpa se isporučuje zajedno
sa kontraprirubnicama, vijcima i navrtkama,
zaptivačima i svom potrebnom opremom
za montažu. kom. 1
Tehničke karakteristike:
- Protok: 115,0 m3/h
- Potreban napor: 22,4 kPa
- Max. napor: 77,0 kPa
- Max. el. snaga: 5,5 kW
- Stvarna el. snaga: 1,21 kW
- Max. jačina struje: 10,6 A
- Radni napon: 3x400V;50Hz

29.

Isporuka i montaža ventila sigurnosti, tip Ari
Safe Figure 903, proizvođača ARI
ARMATUREN, ili ekvivalentno. Ventil
sigurnosti se isporučuje zajedno sa
kontraprirubnicom, vijcima i navrtkama i kom. 2
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zaptivačem.

Tehničke karakteristike:
- Dimenzije: DN65/100
- Max. dozvoljeni pritisak: 16 bar
- Prečnik sedišta ventila: 58,5 mm
- Površina isticanja: 2688 mm2
- Pritisak otvaranja: 5,0 bar
- Opruga baždarenja: 3,7- 5,0 bar
- Masa: 39 kg
- U cenu je uključeno baždarenje ventila
sigurnosti sa dostavljanjem izveštaja o
izvršenom baždarenju.

30.

Isporuka i montaža ventila sigurnosti, tip Ari
Safe Figure 903, proizvođača ARI
ARMATUREN, ili ekvivalentno. Ventil
sigurnosti se isporučuje zajedno
kontraprirubnicom, vijcima i navrtkama i
zaptivačem. kom. 1
Tehničke karakteristike:
- Dimenzije: DN32/50
- Max. dozvoljeni pritisak: 16 bar
- Prečnik sedišta ventila: 29,0 mm
- Površina isticanja: 661 mm2
- Pritisak otvaranja: 5,0 bar
- Opruga baždarenja: 3,7- 5,0 bar
- Masa: 13,5 kg
- U cenu je uključeno baždarenje ventila
sigurnosti sa dostavljanjem izveštaja o
izvršenom baždarenju.

31.

Isporuka i montaža trokrakog mešnog
ventila za zaštitu hladnog kraja kotla, tip
SV3F06M80/80, proizvođača NEUBERGER-
WEISHAUPT ili ekvivalentno. Trokraki ventil se
isporučuje zajedno sa motornim pogonom
radnog napona 24V, kontraprirubnicama,
vijcima i navrtkama i zaptivačima. kom. 2
Tehničke karakteristike tela ventila:
- Dimenzije i nazivni pritisak: DN80 PN6
- Protočna karakteristika: kvs=80 m3/h
- Protok vode kroz ventil: 29,56 m3/h
- Pad pritiska: 13,3 kPa
Tehničke karakteristike motornog pogona:
- Tip: MC160
- Napajanje: 24 V AC
- Sila zatvaranja: 1,6 kN
- Pritisak zatvaranja: 230 kPa
- Ulazni signal: 3-point; 0(2)-10V DC; 0(4)-
20mA
- Izlazni signal: 0-10V DC
- Hod vretena: 30 mm
- Vreme zatvaranja: 180 s
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32.

Isporuka i montaža prirubničkog balansnog
ventila za regulaciju cirkulacionih pumpi u
kotlarnici, tip STROMAX GF, proizvođača
Herz ili ekvivalentno. Balansni ventil se
isporučuje zajedno sa kontraprirubnicama,
vijcima i navrtkama i zaptivačima.
- DN80 PN16 kom. 2
- DN125 PN16 kom. 1

33.

Isporuka i montaža prirubničkog leptir
ventila, tip FAF 3500, proizvođača FAF ili
ekvivalentno. Leptir ventili se isporučuju
zajedno sa kontraprirubnicama, vijcima i
navrtkama i zaptivačima.
- DN100 PN16 kom. 12

34.

Isporuka i montaža prirubničkog leptir
ventila sa pužnim pogonom. Leptir ventili se
isporučuju zajedno sa kontraprirubnicama,
vijcima i navrtkama i zaptivačima.
- DN125 PN16 kom. 2
- DN150 PN16 kom. 5

35.

Isporuka i montaža prirubničkog hvatača
nečistoća, tip FAF 2500, proizvođača FAF ili
ekvivalentno. Hvatač nečistoća se
isporučuju zajedno sa kontraprirubnicama,
vijcima i navrtkama i zaptivačima.
- DN100 PN16 kom. 2

36.

Isporuka i montaža prirubničkih nepovratnih
klapni, tip FAF 2300, proizvođača FAF ili
ekvivalentno. Nepovratne klapne se
isporučuju zajedno sa prirubnicama,
kontraprirubnicama, vijcima i navrtkama i
zaptivačima.
- DN100 PN16 kom. 2

37.

Isporuka i montaža prirubničkih gumenih
kompenzatora, tip FAF 5000, proizvođača
FAF ili ekvivalentno. Gumeni kompenzator
se isporučuju zajedno sa prirubnicama,
kontraprirubnicama, vijcima i navrtkama i
zaptivačima.
- DN150 PN16 kom. 2

38.

Isporuka i montaža koncentričnih cevnih
redukcija. Cevne redukcije se isporučuju
zajedno sa svom potrebnom opremom za
montažu.
- DN250/150 PN6 kom. 2
- DN250/125 PN6 kom. 2
- DN150/125 PN6 kom. 2
- DN150/100 PN6 kom. 2
- DN150/80 PN6 kom. 2
- DN125/100 PN6 kom. 4
- DN100/80 PN6 kom. 14

39. Isporuka i montaža čvrstih oslonaca ispred i
iza cirkulacionih pumpi. kg 50
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40.

Izrada, isporuka i montaža odzračnih
lonaca zajedno sa prelivnom cevi dimenzije
Ø1/2", dužine 2,5 m, i loptastom slavinom
R1/2", sledećih dimenzija:
- Ø219,1x5,9, H=400 mm kom. 2

41.

Isporuka i montaža uređaja za
omekšavanje vode u dupleks izvedbi,
količinski upravljan, proizvođača BLUESOFT,
tip 240D2-RX ili ekvivalentno. U cenu je
uračunato povezivanje na postojeću
vodovodnu mrežu. kom. 1
Tehničke karakteristike:
- Nominalni kapacitet: 2400-3200 l/h
- Kapacitet smole: 2x60 lit
- Kontrolna glava: RX-63A-DVS
- Priključak: R1"
- Zapremina spremnika: 190 lit
- Potrošnja soli: 14,4 kg/reg
- Dimenzije DxŠxV=1290x860x1450 mm
- Težina: 138 kg
- Napajanje: 1x230V; 50 Hz

42.

Isporuka i montaža  membranske
ekspanzione posude kompresorskog
sistema za održavanje pritiska, tip RG 2000,
proizvod REFLEX ili ekvivalentno. kom. 1
Tehničke karakteristike:
- Nominalna zapremina: 2000 l
- Korisna zapremina: 1800 l
- Max. dozvoljeni pritisak: 6 bar
- Min. dozvoljeni pritisak: 0 bar
- Max. dozvoljena temp. membrane: 70°C
- Dimenzije:Ø1200 x 2480 mm
- Dimenzije priključka: R1 1/2" PN6
- Masa prazne posude: 380 kg

43.

Isporuka i montaža kompresorskog uređaja
za održavanje pritiska u sistemu sa dva
kompresora i upravljačkom jedinicom sa
diplejom za prikaz statusa rada, tip RS 90/2,
proizvod REFLEX ili ekvivalentno. U cenu je
uračunato podešavanje parametara rada
uređaja od strane proizvođača i puštanje u
rad. kom. 1
Tehničke karakteristike:
- Max. dozvoljeni pritisak: 6 bar
- Min. dozvoljeni pritisak: 0 bar
- Max. dozvoljena temp.: 70°C
- Dimenzije (ŠxVxD): 1225 x 920 x 800 mm
- Radni napon: 1x230; 50 Hz
- El. snaga: 1.5 kW
- Masa uređaja: 33 kg
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44.

Isporuka i montaža uređaja za dopunu
sistema hemijski omekšanom vodom, tip 0,8,
proizvod REFLEX ili ekvivalentno. U cenu je
uračunato podešavanje parametara rada
uređaja od strane proizvođača. kom. 1
Tehničke karakteristike:
- Max. dozvoljeni pritisak: 10 bar
- Min. dozvoljeni pritisak: 0 bar
- Max. dozvoljena temp.: 60°C
- širina: 293 mm
- priključci: G 1/2"
- parametar protoka: 0,8 m3/h
- Masa uređaja: 3 kg

45.

Isporuka i montaža solenoidnog ventila za
dopunu sistema sa loptastom slavinom,
proizvod REFLEX ili ekvivalentno. U cenu je
uračunato podešavanje parametara rada
uređaja od strane proizvođača. kom. 1

46.

Isporuka i montaža međuposude za
hlađenje vode za zaštitu membrane
ekspanzione posude kompresorskog
sistema, tip V300, proizvod REFLEX ili
ekvivalentno. kom. 1
Tehničke karakteristike:
- Zapremina: 300 lit
- Prečnik: 634 mm
- Visina: 1200 mm
- priključci: DN40 PN16
- tTežina: 48 kg

47.

Isporuka i montaža zapornog ventila sa
sigurnosnom funkcijom dimenzija DN32
PN16, za montažu na spojnoj cevi
membranske ekspanzione posude
kompresorskog sistema i sistema, tip EURO-
WEDI Fig 12.072, proizvođača ARI-
ARMATUREN, ili ekvivalentno. kom. 4

48.
Isporuka i montaža slavine za pražnjenje sa
sigurnosnom funkcijom, dimenzije R1/2"
PN16. kom. 2

49.
Isporuka i montaža termometra staklenih sa
mernim opegom od 0-120°C EK, sa čaurom
za termometar MS EK. kom. 7

50.
Isporuka i montaža manometra 80 u
kompletu sa manometarskom slavinom
R3/8" opsega merenja 0-16 bar. kom. 6

51.

Isporuka i montaža slavina za punjenje i
pražnjenje, proizvod "Slovarm", ili
ekvivalentno, zajedno sa kapom i lancem,
sledećih dimenzija:

R1/2" kom. 2
R3/4" kom. 7

52.
Isporuka i montaža automatskom
odzračnog lončeta sa nepovratnim
ventilom, proizvod "Caleffi", Italija ili kom. 2
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ekvivalentno, dimenzije R1/2".

53.

Isporuka i montaža crnih čeličnih, bešavnih
cevi, za izradu cevne mreže u okviru
kotlarnice, sledećih dimenzija:
Ø 26,9x2,3 mm (3/4") m 3
Ø 33,7x2,6 mm (1") m 6
Ø 42,4x2,6 mm (5/4") m 12
Ø 48,3x2,6 mm (6/4") m 12
Ø 60,3x2,9 mm (2") m 12
Ø 76,1x2,9 mm (2 1/2") m 6
Ø 88,9x3,2 mm (3") m 2
Ø 114,0x3,6 mm (4") m 24
Ø 139,7x4,0 mm (5") m 12
Ø 168,3x4,5 mm (6") m 52

54.

Za spojni i zaptivni materijal, lukove, konzole
i držače, čvrste tačke, dvodelne cevne
obujmice, vešaljke za cevi, rozetne, zidne
čaure, disugas, oksigen, žice za lemljenje,
kudelju, laneno ulje, cement, gips i ostali
materijal potreban za montažu cevi uzima
se 40% od vrednosti cevi pod prethodnom
stavkom. 40% 0,40

55.

Isporuka i montaža izolacije od mineralne
vune debljine 40mm, u opšivu od Al lima
debljine 0,5mm, za izolaciju cevovoda u
kotlarnici. Pre postavljanja izolacije, sve cevi
dobro očistiti od nečistoća i korozije i zaštititi
sa dva premaza zaštitne boje. Ovom
stavkom su obuhvaćeni i troškovi čišćenja i
zaštite cevovoda sa dva premaza osnovne
boje postojane na radnoj temperaturi. m2 75

56.

Isporuka i montaža aluminijumske
protivkišne rešetke, tip BNJS, proizvođača
JAKKA ili ekvivalentno, sledećih dimenzija.
BNJS 800x800 ugradnje u fasadni zid kom. 1

57.

Završni radovi na izradi instalacija koji
obuhvataju:
Ispiranje instalacije grejanja i instalacije za
transport lakog lož ulja vodom dok se pri
ispuštanju ne dobije potpuno čista voda kom. 1
Hidraulička proba instalacije grejanja i
instalacije za transport lož ulja na hladan
pritisak p=prad+2,0 bar u trajanju od 6h, sa
osmatranjem nakon toga u periodu od 24h kom. 1

58.

Regulacija balansnih ventila u kotlarnici radi
postizanja projektovanih protoka tople
vode u granama. Sva merenja i regulacije
instalacije mora da izvrši akreditovana
laboratorija i da o izvršenim ispitivanjima i
regulaciji izda odgovarajuće izveštaje. kom. 3

59.
Probijanje otvora u međuspratnim
konstrukcijama i pregradnim zidovima po
potrebi, sa naknadnim vraćanjem okolne kom. 1
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konstrukcije u pređašnje stanje.

60.

Izrada uputstva za rukovanje i održavanje u
tri primerka od kojih jedan treba zastakliti,
uramiti i postaviti na vidno mesto,
obeležavanje instalacije (natpis, simboli i
pozicije), rasčišcavanje i čisćenje gradilišta,
tehnički prijem i primopredaja instalacija
krajnjem korisniku sa izradom izvestaja koji
potpisuju službena lica: nadzomi organ,
predstavnik izvodača radova i rukovodilac
radova, isporuka celokupne tehničke
dokumentacije o opremi i radovima,
učešce u tehničkom prijemu i otklanjanje
primedbi. kom. 1

61.
izrada projekta izvedenog stanja u tri
primerka koji se predaju investitoru kom. 1

II MONTAŽNI RADOVI - KOTLARNICA

III MONTAŽNI RADOVI - SISTEM TRANSPORTA GORIVA

1.

Isporuka i montaža duplog pumpnog
agregata za lako lož-ulje, koji se sastoji od
kompleta 2 vijčane pumpe sa elektro
motorima u zaštiti IP54, trokrakom slavinom
za prebacivanje radna-rezervna,
manovakumetrima sa slavinama,
kontraprirubnicama PN16 sa setom,
internog sigurnosnog ventila, filterom sa
otvorima 0.25 mm, manometra sa slavinom,
zapornih ventila, sve na zajedničkom
postolju - tacni. Uljni agregat odgovara
standardu 2006/42/EC, a po pitanju zaštite
od požara odgovara ATEX direktivi koja je
na snazi u Srbiji od 2015, tj. ima oznaku Ex II
2: (Grupa II, kategorija 2). kom. 1
Tehničke karakteristike:
- Proizvođač: "Weishaupt", ili ekvivalentno
- Tip: DKC-420-EL
- Ptorok: 378 l/h
- Snaga motora: 0,18 kW
- Veličina motora: 71
- Radni napon: 230/400V;50Hz

2.
Isporuka i montaža odvajača gasova i
vazduha, DN25/DN25, proizvod
"Weishaupt", Nemačka, ili ekvivalentno. kom. 2

3.

Isporuka i montaža zaporne kombinacije za
istovremeno zatvaranje dovoda i povrata
sa krajnjim prekidačem, dimenzije G1/2,
proizvod "Weishaupt", Nemačka, ili
ekvivalentno. kom. 2
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4.

Isporuka i montaža ventila za regulaciju
pritiska uljnog cirkulacionog voda dimenzije
G1/2", za protoke: -lož-ulje 90-600 l/h, G1/2,
proizvod "Weishaupt", Nemačka, ili
ekvivalentno. kom. 1

5.

Isporuka i montaža manometra sa
armaturom i nastavkom za zavarivanje, za
ugradnju na doturni cirkulacioni uljni vod, 0-
6 bar, proizvod "Weishaupt", Nemačka, ili
ekvivalentno. kom. 1

6.
Isporuka i montaža filtera za ulje, 1/2-500 sa
dimenzijama priključka 2x3/8",  proizvod
"Weishaupt", Nemačka, ili ekvivalentno. kom. 2

7.

Isporuka i montaža mesingane čaše uljnog
filtera gorionika, za dovod ulja pod
pritiskom/vakuumom,  proizvod
"Weishaupt", Nemačka, ili ekvivalentno. kom. 2

8.

Isporuka i montaža prirubničke loptaste
slavine, tip FAF 1220, proizvođača FAF ili
ekvivalentno, za rad sa lakim lož uljem.
Prirubnički loptasti ventili se isporučuju
zajedno sa kontraprirubnicama, vijcima i
navrtkama i zaptivačima.
- DN25 PN16 kom. 5
- DN80 PN16 kom. 2

9.

Isporuka i montaža nepovratnog ventila, za
rad sa lakim lož uljem. Ventil se isporučuje
zajedno sa kontraprirubnicama, vijcima i
navrtkama i zaptivačima.
- DN25 PN16 kom. 1

10.

Isporuka i montaža crnih čeličnih, bešavnih
cevi, za izradu cevne mreže za transport lož
ulja, sledećih dimenzija:
Ø 33,7x2,6 mm (1") m 40

11.

Za spojni i zaptivni materijal, lukove, konzole
i držače, čvrste tačke, dvodelne cevne
obujmice, vešaljke za cevi, rozetne, zidne
čaure, disugas, oksigen, žice za lemljenje,
kudelju, laneno ulje, cement, gips, opremu
za kačenje cevovoda u betonskom kanalu
između mazutare i objekta kotlarnice i ostali
materijal potreban za montažu cevi uzima
se 40% od vrednosti cevi pod prethodnom
stavkom. 40% 0,40

12.

Isporuka i montaža izolacije od mineralne
vune debljine 40mm, u opšivu od Al lima
debljine 0,5mm, za izolaciju cevovoda u
toplotnoj podstanici. Pre postavljanja
izolacije, sve cevi dobro očistiti od
nečistoća i korozije i zaštititi sa dva premaza
zaštitne boje. Ovom stavkom su
obuhvaćeni i troškovi čišćenja i zaštite
cevovoda sa dva premaza osnovne boje
postojane na radnoj temperaturi. m2 15

III MONTAŽNI RADOVI - SISTEM TRANSPORTA GORIVA
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IV OSTALI RADOVI

1.

Vizuelni pregled sezonskog rezervoara
zapremine V=100 t za skladištenje lakog lož
ulja, od strane Zavoda za mere i
dragocene metale sa baždarenjem merne
letve i izdavanjem potvrde o tabeli
zapremine rezervoara, sa trajanjem važnosti
potvrde 10 godina. kom 1

2.

Čišćenje dimnjaka unutrašnjih dimenzija
150x85 cm, visine H=18m, od strane
preduzeća koje ima dozvolu za vršenje ovih
radova, sa izdavanjem izveštaja o
izvršenom čišćenju koji potpisuju Izvođač
radova, investitor i nadzorni organ. kom 1

3.

Demontaža, ispiranje, čišćenje i ponovna
montaža livenih radijatora u prostorijama
objekta. Sve ponovo napakovati i
predihtovati i po potrebi predvideti
dodatne oslonce i držače po potrebi, kao i
prepravku postojećih kontra padova kod
pojedinih radijatora. kom 300

4.

Lociranje, pažljivi ručni iskop i sanacija
curenja uz zamenu postojećeg
predizolovanog toplovoda dimenzija
Ø114,3x3,6mm. Uzeti u obzir dodatnu
količinu peska, izvođenje odgovarajuće
nivelaciju toplovoda, kao i zatrpavanje
istog i vraćanje površine u pređašnje stanje. m 24

IV OSTALI RADOVI

V MONTAŽNI RADOVI - AUTOMATIKA I SENZORIKA

1.

Isporuka i montaža mraz termostata,
proizvođača "NEUBEGER-WEISHAUPT",
Nemačka ili ekvivalentno. kom. 1
Tehničke karakteristike:
Opseg podešavanja: -10 - +15oC
Preklopni mikrokontaktor
Preklopna diferenca 8K
TÜV Usaglašenost sa DIN3440
Zašitna čaura prokron tip HN4VA100
Tip: TSA03.00

2.

Isporuka i montaža senzora spoljašnje
temperature tip TW01.00, merni element
Ni1000 po DIN43760, proizvođača
"NEUBEGER-WEISHAUPT", Nemačka ili
ekvivalentno. kom. 1

V MONTAŽNI RADOVI - AUTOMATIKA I
SENZORIKA
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1. MAŠINSKE INSTALACIJE
I DEMONTAŽA POSTOJEĆIH INSTALACIJA
II MONTAŽNI RADOVI - KOTLARNICA
III MONTAŽNI RADOVI - SISTEM TRANSPORTA GORIVA
IV OSTALI RADOVI
V MONTAŽNI RADOVI - AUTOMATIKA I SENZORIKA

1. UKUPNO (I+II+III+IV+V) OSNOVICA ZA PDV:
PDV 20%:
UKUPNO DINARA SA PDV-om:

NAPOMENA: Uz ponudu dostaviti tehnički katalog ponuđene opreme sa tehničkim
karakteristikama.
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - KOTLARNICA SELTERS BANJE U MLADENOVCU
1. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

REDNI
BROJ VRSTA I OPIS RADOVA JED.

MERE KOLIČINA
JEDINIČNA

CENA SVEGA

I ZAJEDNIČKE INSTALACIJE - RAZVODNI
ORMANI

Navedeni predmer obuhvata isporuku
elektromaterijala (montažni pribor, kablovi,
elektroormari) i radova na izvođenju
elektroinstalacija termotehničkih instalacija
kao i povezivanju opreme prema shemama
razrađenim u projektnoj dokumentaciji.
Ovim delom predmera nije obuhvaćena:
- Izrada kablovskog privoda kotlarnice
- Isporuka senzorske i termotehnicke

opreme (to je deo mašinskog projekta)

1.

Izrada, isporuka, montaza i povezivanje,
priključnog razvodnog ormana kotlarnice
(KPO). Navedeni orman je za spoljašnju
montažu, na/u zid objekta , u stepenu
zaštite IP65 .
U orman se smešta oprema prema ista ili
slična opremi navedenoj u donjoj
specifikaciji.

kom 1

- Kompakt prekidač 3p 100A, sličan tipu
MC1N-A100 SCHRACK

sa termomagnetnom zaštitom,
sa naponskom špulnom (U>) 230V za

daljinsko isključenje .

kom 1

- Kompakt prekidač 3p 20A, slican tipu
MC1N-A20 SCHRACK

sa termomagnetnom zaštitom
kom 1

- Aut. zaštitni prekidač dvopolni C6A / 25kA kom 1
- Aut. zaštitni prekidač jednopolni B6A /

15kA kom 1

- Pomoćno rele sa postoljem, 230VAC,
4C/O 6A kom 1

- Taster , kontaktni blok 1XNC, Ø22mm sa
pečurkom 40mm kom 1

Provodnici I sitan pribor za montazu u
ormaru, uvodnici I kanali

komp
let 1

2.

Izrada, isporuka, montaza I povezivanje,
Glavnog razvodnog ormana kotlarnice
(GRO-K). Navedeni orman je industrijski
orman, za ugradnju na zid , minimalnih
dimenzija ___ x ___ dubine ___mm, u
stepenu zaštite IP40. U orman se smešta
oprema ista ili slična opremi navedenoj u
donjoj specifikaciji.

kom 1
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- Glavni prekidač , grebenasti , tropolni,
100A, slican tipu _____ SCHRACK kom 1

- Taster , kontaktni blok 1XNC, Ø22mm sa
pečurkom 40mm kom 2

- voltmetarska preklopka za kontrolu linijskih
i faznih napona . kom 1

- voltmetar za direktno merenje linijskih i
faznih napona opsega (0-500)V . kom 1

- stabilisani izvor napajanja 24VDC , 200W ,
primarni napon 230VAC . kom 1

- stabilisani izvor napajanja 24VDC , 100W ,
primarni napon 230VAC . kom 1

- trafo , za ugradnju u orman , 230/24VAC ,
250VA . kom 1

- utičnica , nadgradna , za ugradnju na
bočnu stranu ormana , sniženog napona
24VAC , 16A .

kom 1

- Kompakt prekidač 3p 50A, slican tipu
MC1B-A50 SCHRACK

sa termomagnetnom zaštitom
kom 1

- Kompakt prekidač 3p 20A, slican tipu
MC1B-A20 SCHRACK

sa termomagnetnom zaštitom
kom 2

- Aut. zaštitni prekidač , jednopolni C20A /
10kA kom 3

- Aut. zaštitni prekidač , jednopolni C16A /
10kA kom 17

- Aut. zaštitni prekidač , jednopolni C10A /
10kA kom 18

- Aut. zaštitni prekidač , jednopolni C6A /
10kA kom 14

- Aut. zaštitni prekidač , jednopolni C2A /
10kA kom 3

- grebenasti prekidač , 1p (0-1) 10A za na
vrata, sličan tipu M4H Z A1 SCHRACK kom 15

- grebenasti prekidač , 3p (0-1) 10A za na
vrata , sličan tipu M4H Z A3 SCHRACK kom 1

- signalna sijalica , za ugradnju na vrata
ormana , sa svetlosnim izvorom 5W , 230V ,
zelene boje .

kom 17

- signalna sijalica , za ugradnju na vrata
ormana , sa svetlosnim izvorom 5W , 230V ,
crvene boje .

kom 13

- signalna sijalica , za ugradnju na vrata
ormana , sa svetlosnim izvorom 5W , 230V ,
žute boje .

kom 1

- Pomoćno rele sa postoljem, 24VDC, 4C/O
6A kom 50

- Impulsni (bistabilni) rele za uključenje
osvetljenja , komandnom sa više mesta u
kotlarnici , 230VAC, 1C/O 6A

kom 1

- Kontaktor 10A , 230VAC sličan tipu
LSDD09 SCHRACK kom 9

Provodnici I sitan pribor za montazu u komp 1
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ormaru, uvodnici I kanali let

3.

Isporuka, montaza i povezivanje,
AUTOMATSKE STANICE NEUBERGER-
WEISHAUPT . Stanica se ugrađuje u glavni
razvodni orman kotlarnice GRO-K .
Automatska stanica je konfigurisana prema
dole navedenoj specifikaciji .

kom 1

- Završni modul automatske stanice tip
AN6000 . kom 2

- CPU modul , CP6100 kom 1
Software-ska opcija BACnet/IP , tip BN4001S kom 1
Software-ska opcija Web-Interface za
CP6100 , tip WW4001S kom 1

- Modul za montažu na DIN šinu,
komunikacioni modul sa serijskim
interfejsom , tip CM6300

kom 1

- eBUS komunikacioni interfejs/natična
kartica za montažu na komunikacioni
modul CM6300 , tip CS4400

kom 1

- I/O modul proširenja PLC sistema sa 8
digitalnih ulaza i 8 digitalnih izlaza , tip
AZ6100

kom 1

- I/O modul proširenja PLC sistema sa 16
digitalnih ulaza , tip AZ6200 kom 2

- I/O modul proširenja PLC sistema sa 16
digitalnih izlaza , tip AZ6300 kom 1

- I/O regulacioni modul proširenja PLC
sistema , tip RM6000 kom 3

- Operaterski panel tip BD4100 kom 1
Poslovi PROGRAMIRANJA AUTOMATSKE
STANICE , VIZUELIZACIJE PROCESA ,
PUŠTANJA U RAD , PODEŠAVANJA I
PROBNOG RADA . Navedene aktivnosti
obuhvataju :

komp
let 1

- izrada softwarea za automatsku stanicu
PMC2
- testiranje i puštanje u rad programske

opreme
- parametriranje upravljanja
- izrada grafičkog prikaza postrojenja
- puštanje u rad opreme za vizuelizaciju

4.

Izrada, isporuka, montaza I povezivanje
razvodnog ormana prioritetnih potrošača u
oznaci RO-PP. Navedeni ormar je industrijski
orman, za ugradnju na zid , sa vratima ,
bravicom i ključem , izrađen od
dekapiranog lima , ofarban osnovnom
bojom i efekt lakom .Prilaz opremi sa
prednje strane , ulaz kablova sa gornje
strane kroz potreban broj odgovarajućih
kablovskih (Pg) uvodnika . U orman se
ugrađuje oprema ista ili slična opremi
navedenoj u donjoj specifikaciji.

kom 1



Конкурсна документација за ЈН бр. 22/16 80 од 86

- Glavni prekidač , grebenasti , tropolni,
16A, slican tipu M10H Z SCHRACK kom 1

- voltmetarska preklopka za kontrolu linijskih
i faznih napona . kom 1

- voltmetar za direktno merenje linijskih i
faznih napona opsega (0-500)V . kom 1

- Aut. zaštitni prekidač , jednopolni C6A /
10kA kom 5

- Aut. zaštitni prekidač , jednopolni C10A /
10kA kom 4

- Aut. zaštitni prekidač , jednopolni C16A /
10kA kom 3

- signalna sijalica , za ugradnju na vrata
ormana , sa svetlosnim izvorom 5W , 230V ,
zelene boje .

kom 6

- signalna sijalica , za ugradnju na vrata
ormana , sa svetlosnim izvorom 5W , 230V ,
crvene boje .

kom 3

- motorski zaštitni prekidač-upuštač , (2,5-
4)A , sa blokom pomoćnih kontakta
NO+NC , tip BE5-4 SCHRACK ili slična .

kom 2

- grebenasti prekidač , 1p (0-1) 10A za na
vrata, sličan tipu M4H Z A1 SCHRACK kom 2

- Pomoćno rele sa postoljem, 230VAC,
4C/O 6A kom 5

- Kontaktor 10A , 230VAC sličan tipu
LSDD09 SCHRACK kom 2

Provodnici I sitan pribor za montazu u
ormaru, uvodnici I kanali

komp
let 1

5

Izrada, isporuka, montaza i povezivanje
razvodnog ormana klima komore u oznaci
RO-KL. Navedeni ormar je industrijski orman,
za ugradnju na zid , sa vratima , bravicom i
ključem , izrađen od dekapiranog lima ,
ofarban osnovnom bojom i efekt lakom .
Prilaz opremi sa prednje strane , ulaz
kablova sa gornje strane kroz potreban broj
odgovarajućih kablovskih (Pg) uvodnika . U
orman se ugrađuje oprema ista ili slična
opremi navedenoj u donjoj specifikaciji.

1,00 -

- Glavni prekidač , grebenasti , tropolni,
16A, slican tipu M10H Z SCHRACK kom 1

- ugradni trafo 230/24VAC , 160VA kom 1
- Kontaktor 10A , 230VAC sličan tipu

LSDD09 SCHRACK kom 2

- motorski zaštitni prekidač-upuštač , (2,5-
4)A , sa blokom pomoćnih kontakta
NO+NC , tip BE5-4 SCHRACK ili slična .

kom 1

- Aut. zaštitni prekidač , jednopolni C2A /
10kA kom 1

- Aut. zaštitni prekidač , jednopolni C6A /
10kA kom 6

- Aut. zaštitni prekidač , jednopolni C10A /
10kA kom 1
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- grebenasti prekidač , 1p (0-1) 10A za na
vrata, sličan tipu M4H Z A1 SCHRACK kom 4

- grebenasti prekidač, preklopka , 1p (1-0-
2) 10A za na vrata, sličan tipu M4H Z U1
SCHRACK

kom 1

- taster , običan , sa kontaktnim blokom
NO+NC , za na vrata . kom 2

- signalna sijalica , za ugradnju na vrata
ormana , sa svetlosnim izvorom 5W , 230V ,
zelene boje .

kom 7

- signalna sijalica , za ugradnju na vrata
ormana , sa svetlosnim izvorom 5W , 230V ,
crvene boje .

kom 5

- Pomoćno rele sa postoljem, 230VAC,
4C/O 6A kom 6

- univerzalno vremensko rele , 230VAC,
1C/O 6A kom 1

- isporuka , ugradnja i ožičenje regulatora
SIEMENS RLU232 ili sličnog .

komp
let 1

Provodnici I sitan pribor za montazu u
ormaru, uvodnici I kanali

komp
let 1

I ZAJEDNIČKE INSTALACIJE - RAZVODNI
ORMANI UKUPNO

II ZAJEDNIČKE INSTALACIJE - UNUTRAŠNJI
RAZVOD

1.

Isporuka neophodnog instalacionog
materijala I pribora za njegovu montazu uz
potrebne instalaterske radove na izradi
unutrasnjih kablovskih trasa. Trasa se formira
polaganjem tipskih pocinkovanih
perforiranih (PNK) regala na namenske
zidne konzole delimicno na plafonske
nosace a delimicno direktno na zid. U svaku
poziciju je uracunat neophodan prateci
pribor (spojnice, krivine, sravofska roba,
vezice za fiksiranje kablova). Proizvodjac
Obbo Beterman ili sl.
- PNK 50mm FE180/E90 (tipska dužina 2m) kom 9
- PNK 100mm (tipska dužina 2m) kom 16
- PNK 200mm (tipska dužina 2m) kom 22

2.

Isporuka plastificiranih metalnih gibljivih
fleksibilnih cevi (SAPA) za zastitu mehanicku
zastitu provodnika na delu trase izmedju
kablovkog kanala do mesta prikljucenja.
Svako prikljucno mesto, uz fleksi cevi
obuhvata i neophodne obujmice za
vertikalnu montazu po zidu odnosno
odgovarajuce uvodnike za ulazak cevi u
potrosac.
- Fleksi cev d/D 9/11mm (prosečno po
priključku 2m) kom 30

- Fleksi cev d/D 12/16.1mm (prosečno po
priključku 2m) kom 20
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- Fleksi cevd/D 15/19.3mm (prosečno po
priključku 2m) kom 4

3.

Isporuka neophodnog kablovskog
materijala za izradu napojnih vodova od TS
do kablovskog priključnog ormana na
fasadi objekta , od KPO-a na fasadi do
komandno-razvodnih ormana u kotlarnici i
prostorije u kojoj je smeštena klima komora ,
komplet sa instalacionim materijalom (ECu
stopice, pločice za označavanje, vezice za
fiksiranje kablova za PNK regale). Pozicija
ukljucuje polaganje kablova, povezivanje
na oba kraja, ispitivanje i puštanje pod
napon. Kablovi se polažu prema
specifikaciji kablova (specificirana duzina)
PP00 4x35 (30m prosečno) kom 1 0,00
NHXHX-J FE180/E90 4x2,5 (10m prosečno) kom 1 0,00
PP00 4x25 (15m prosečno) kom 1 0,00
PP00-Y 5x2,5 (30m prosečno) kom 1 0,00

4.

Isporuka neophodnog kablovskog
materijala za izradu tehnoloških instalacija
energetike u objektu kotlarnice, komplet sa
instalacionim materijalom (ECu stopice,
pločice za označavanje, vezice za fiksiranje
kablova za PNK regale). Pozicija uključuje
polaganje kablova, povezivanje na oba
kraja, ispitivanje i puštanje pod napon.
Kablovi se polažu prema specifikaciji
kablova (specificirana dužina)
PP00-Y 5x6 (20m prosečno) kom 1
PP00-Y 5x2,5 (12m prosečno) kom 2
PP00-Y 4x2,5 (20m prosečno) kom 2
PP00-Y 4x1,5 (15m prosečno) kom 3
PP00-Y 3x1.5 (20m prosečno) kom 10
PP00-Y 3x2.5 (20m prosečno) kom 2
NHXHX-J FE180/90 4x1.5 (14m prosečno) kom 2

5.

Isporuka neophodnog kablovskog
materijala za izradu tehnoloških instalacija
senzora temperature i pritiska , te komande
za elektromotorne pogone regulacionih
ventila , kao i transfer ulazno-izlaznih signala
između periferne opreme i komandno-
razvodnih ormana , kao i između ormana .
Instalacije se izvode u objektu kotlarnice ,
komplet sa instalacionim materijalom (ECu
stopice, pločice za označavanje, vezice za
fiksiranje kablova za PNK regale). Pozicija
uključuje polaganje kablova, povezivanje
na oba kraja, ispitivanje i puštanje pod
napon. Kablovi se polažu prema
specifikaciji kablova (specificirana dužina)
NHXHX FE180/E90 2x1.5 (8m prosečno) kom 3
PP00 10X1,5 (30m prosečno) kom 1
PP00 5X1,5 (12m prosečno) kom 2
PP00 5X1,5 (20m prosečno) kom 2
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PP00 2X1,5 (20m prosečno) kom 10
LiYCY 5x1 (20m prosečno) kom 1
LiYCY 4x1 (20m prosečno) kom 3
LiYCY 3x1 (15m prosečno) kom 6
LiYCY 2x1 (20m prosečno) kom 18
J-Y(St)Y 2x2X0,8 (12m prosečno) kom 2

6.

Isporuka neophodnog kablovskog
materijala za izradu opštih instalacija
kotlarnice, polaganje i povezivanje na oba
kraja.
PP00-Y 5x2.5 (15m prosečno) kom 1
PP00-Y 3x2.5 (15m prosečno) kom 5
PP00-Y 3x1.5 (8m prosečno) kom 29
PP00-Y 2x1.5 (16m prosečno) kom 2

7.

Isporuka neophodnog kablovskog
materijala za izradu instalacija izjednačenja
potencijala i povezivanja na GSIP
PP00-Y 1x25 (10m prosečno) kom 1
PP00-Y 1x16 (15m prosečno) kom 2
PP00-Y 1x2,5 (10m prosečno) kom 1

8.

Isporuka, motaža i povezivanje
instalacionog materijala i pribora prema
priloženoj specifikaciji. Svaka pozicija
obuhvata pribor za montažu kao i
pripadajuće Pg uvodnike.
- Priključnica OG PVC IP55 16A 230V kom 5
- Priključnica OG PVC IP55 16A 3x230/400V kom 1
- Instalacioni prekidač OG PVC IP55 10A kom 4
- Kutija IP65 sa tasterom , običan , crni ,

kontaktni blok 1XNO . kom 2

- Kutija IP65 sa tasterom 1NC pečurka. kom 1
- razvodne kutije 80x80 IP54 sa Pg

uvodnicima i ostali potrošni materijal za
izradu instalacije (3% od vrednosti
instalacije) .

komp
l 1

9.

Isporuka nadgradnih fluo svetiljki , sa
vodonepropusnim (IP65) PC protektorom,
komplet sa priborom za montazu,
predspojnim el.uređajima i fluo cevima
2x36W. Svetiljke slične tipu MONSUN SITECO
.

kom 24

10.

Isporuka nadgradnih panik svetiljki sa
sopstvenim baterijskim back-up
napajanjem sa autonomijom 3h, sa
regulisanim punjačima baterije. Svetiljka je
sa LED izvorom svetlosti  i natpisom "IZLAZ"

kom 5

II ZAJEDNIČKE INSTALACIJE - UNUTRAŠNJI
RAZVOD UKUPNO

III ZAJEDNIČKE INSTALACIJE - IZJEDNAČENJE
POTENCIJALA
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1.

Isporuka opreme, pribora i materijala za
izvođenje unutrašnjih instalacija
izjednačenja potencijala.
- Ormarić GSIP sa sabirnicom, montaža na

zid kom 1

- Traka Fe/Zn 20x3, L=2.5m (po podu, do
opreme) kom 12

- Provodnik P/F-Y 16mm2, prosečno 10m kom 12
- Pojedinačni spojevi čelične kontrukcije

(šelnovanje) kom 34

- Ecu pletenica 16mm2 (prosecno 30cm po
mestu ugradnje) kom 10

- Prevezivanje prirubnica (šraf + dupla Z
podloška) kom 60

- Pojedinačni spojevi trake zavarivanjem kom 20

2.

Ispitivanje funkcionalnosti zaštitnih instalcija i
neprekidnosti zaštitnog  provodnika i
izdavanje potrebne atestne
dokumentacije.

komp
l 1

III ZAJEDNIČKE INSTALACIJE - IZJEDNAČENJE
POTENCIJALA UKUPNO

IV SKLADIŠTE LAKOG ULJA - UNUTRAŠNJI RAZVOD

1.

Isporuka neophodnog instalacionog
materijala i pribora za njegovu montažu uz
potrebne instalaterske radove na izradi
spoljnje kablovske trase (u kanalu sa
cevovodom za ulje) i unutrašnje kablovske
trase. Trasa se formira polaganjem tipskih
pocinkovanih perforiranih (PNK) regala na
namenske bočne konzole . U poziciju je
uračunat neophodan prateći pribor
(spojnice, šrafovska roba, vezice za
fiksiranje kablova). Proizvođač Obbo
Beterman ili sl.
- PNK 50mm (tipska dužina 2m) kom 10

2

Isporuka neophodnog kablovskog
materijala za izradu instalacija energetike u
i za objekat za skladištenje lakog ulja ,
komplet sa instalacionim materijalom .
Pozicija uključuje polaganje kablova,
povezivanje na oba kraja, ispitivanje i
puštanje pod napon. Kablovi se polažu
prema donjoj specifikaciji kablova .
PP00-Y 3x1.5 m 50
PP00-Y 5x1.5 m 30

3

Isporuka, montaza i povezivanje razvodnih
kutija u Ex zaštiti , tip RK01/544 , Ex e II T6
TEPEX ili slične . Obaveza je pri montaži
ugradnje odgovarajućih Pg uvodnica ,
takođe u Ex zaštiti . Kutije su namenjene za
povezivanje instalacije osvetljenja i
isporučuje se komplet sa atestnom

kom 4
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dokumentacijom važećom u Republici
Srbiji.

4

Isporuka, montaža i povezivanje živine
svetiljke u Ex zaštiti , sa đivinom sijalicom
125W , 230V , 50Hz . Svetiljka je tip 0270-5/12
TEPEX ili slična u zaštiti Exd II C T5. Svetiljka se
isporučuje komplet sa atestnom
dokumentacijom važećom u Republici
Srbiji.

kom 2

IV SKLADIŠTE LAKOG ULJA - UNUTRAŠNJI
RAZVOD UKUPNO

2. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
I ZAJEDNIČKE INSTALACIJE - RAZVODNI ORMANI
II ZAJEDNIČKE INSTALACIJE – UNUTRAŠNJI RAZVOD
III ZAJEDNIČKE INSTALACIJE – IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA
IV SKLADIŠTE LAKOG ULJA - UNUTRAŠNJI RAZVOD

2. UKUPNO (I+II+III+IV) OSNOVICA ZA PDV:
PDV 20%:
UKUPNO DINARA SA PDV-om:

NAPOMENA: Uz ponudu dostaviti tehnički katalog ponuđene opreme sa tehničkim
karakteristikama.
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ZBIRNA REKAPITULACIJA
1. MAŠINSKE INSTALACIJE
2. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

UKUPNO (1+2) OSNOVICA ZA PDV:
PDV 20%:
UKUPNO DINARA SA PDV-om:

NAPOMENA: Uz ponudu dostaviti tehnički katalog ponuđene opreme sa tehničkim
karakteristikama.


