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Рок за достављање понуда је: 25.03.2015. године до 10:00 часова
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Страна 1 oд 41

Институт за рехабилитацију Београд
Београд, Ул. Сокобањска бр. 17

ЈН 3/15
Услуге израде техничке документације

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале
вредности услуга
Услуге израде пројектно техничке документације за реконструкцију
котларнице
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1. Општи подаци о јавној набавци

стр.

3

2. Подаци о предмету јавне набавке

3

3. Позив за подношење понуда

4

4. Спецификација услуга јавне набавке – Пројектни задатак

6

5. Услови за учешће у поступку јавне набавке

16

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду
и уптство како се доказује испињеност услова

18

7. Обрасци бр. 1 до бр. 12

24 до 40
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ..................................... Iнститут за рехабилитацију
Адреса: …........................................ Београд, Ул. Сокобањска бр. 17
Iнтернет страница: ...................... www.rehabilitacija.com
Матични број предузећа: 07050844
ПИБ: 101962711
Текући рачун: 840-657661-28 Управа за јавна плаћања
1. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
2. Предмет јавне набавке: набавка услуга – Услуге израде пројектно техничке
документације за реконструкцију котларнице
3. Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци
Ова јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте
за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних
лица.

4. Контакт:
Лице за контакт: Славко Богавац, радним даном у времену од 07,30 – 15,30 часова
Е - адреса: seltersbanja.pravnasl@gmail.com
Дописи који стигну код наручиоца после 15:30 часова, биће заведени и третирани
са датумом наредног дана.

2.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
2.1.

Опис премета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Услуге израде пројектно техничке
документације за реконструкцију котларнице.
Предмт ове јавне набавке су услуге:

Ближе одређење дато је у наставку, у Пројектном задатку, којим је дефинисан
задатак и садржај посла.
Ознака из општег речника набавке:
71220000 – услуге пројектовања у архитектури
71320000 – услуге техничког пројектовања.

2.2.

Партије
Јавна набавка је јединствена и није обликована по партијама.
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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуге израде пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице,
За потребе Наручиоца: Институт за рехабилитацију
Београд, Ул. Сокобањска бр. 17

Институт за рехабилитацију (у даљем тексту: Наручилац), донео је Одлуку о покретању
поступка јавне набавке услуга мале вредности бр. 01-218-1 /15. од 11.02.2015. године: Услуге
израде пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице, у складу са
чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 124/2012).
Сходно донетој одлуци, позивамо вас да, у складу са достављеном конкурсном
документацијом, доставите понуду за: Услуге израде пројектно техничке документације
за реконструкцију котларнице.
Јавна набавка се финансира из средстава Наручиоца.
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају
услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012, у даљем тексту:
Закона). Испуњеност услова из наведеног члана, Понуђач доказује писменом изјавом да под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу испуњава услове из члана 75. Закона о
јавним набавкама и прилагањем доказа из додатних услова.
Предмет јавне набавке мале вредности је ближе одређен у конкурсној документацији.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за
достављање понуда.
Понуда се доставља на обрасцу Наручиоца са свим потребним подацима о Понуђачу.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена и оверена печатом и потписом одговорног лица.
Понуда у којој буду начињене било какве измене, додаци, брисања или буде неправилно
попуњена, биће одбијена. Понуда ће бити одбијена и ако садржи битне недостатке због којих
није могуће утврдити стварну садржину понуде односно такве да понуду није могуће
упоредити је са другим понудама. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, исту мора
да исправи, а место исправке мора да парафира и оверити.
Kритеријум за доделу уговора - избор најповољније понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА.
У случају да две или више понуда, имају једнаку најнижу цену, Наручилац ће донети одлуку
да уговор додели понуђачу који је понудио краћи рок извршења посла.
У ситуацији ако постоје понуде домаћег и страног понуђача који нуде услуге, наручилац ће
изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у
односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.
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Јавна набавка је јединствена и није обликована по партијама.
Јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају стићи на
адресу Наручиоца најкасније до 25.03.2015. године до 10:00 часова и то у запечаћеном
омоту.
Омот понуде мора бити означен на следећи начин:
Адреса Наручиоца: Институт за рехабилитацију, организациони део Селтерс
Младеновац ул. Краља Петра I бр. 335, 11400 Младеновац, са видном назнаком
„ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ“ - Понуда за јавну набавку мале вредности услуга ЈН бр. 3/15 –
Услуге израде пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице, као и
на полеђини читко исписан назив и адреса Понуђача, како би се у складу са чланом 3. став 1.
тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило Наручиоцу да неблаговремену понуду врати
неотворену Понуђачу.
Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси Наручиоца: Ул. Краља Петра I бр.335,
11400 Младеновац-Управна зграда, истога дана 25.03.2015. године у 10:15 часова.
Представници понуђача који су поднели понуду могу присуствовати отварању понуда и
учествовати у поступку отварања, уколико поднесу овлашћење за учешће у поступку
отварању понуда.
Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а Наручилац
ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета
неблаговремено.
Лице за контакт и информације:
Лице за контакт: Славко Богавац, радним даном у времену од 07,30 – 15,30 часова
Е - адреса: seltersbanja.pravnasl@gmail.com
Дописи који стигну код наручиоца после 15:30 часова, биће заведени и третирани
са датумом наредног дана.
ДИРЕКТОР
_____________________________
Проф.Др Милица Лазовић
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БЛИЖЕ ОДРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмт ове јавне набавке су услуге:
Услуге израде пројектно техничке
документације за реконструкцију котларнице.
Ближе одрежење јавне набавке: Спецификација послова и Пројектни задатак

a) Спецификација послова, 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.
1. Опис услуге
У циљу смањења потрошње енергента по јединици грејаног простора на годишњем нивоу уз
конверзију мазута као фосилног горива горивима на дрвну биомасу или природни гас,
смањења емисије штетних гасова, модернизације система грејања укључујући котларницу,
Инситут за рехабилитацију, организациона јединица Селтерс у Младеновцу, је одлучила да
приступи изградњи новог постројења за производњу топлотне енергије, користећи дрвну
биомасу као примарни енергент и природни гас као алтернативни енергент. Ради сагледавања
могућности и инвестиционих вредности наведених радова, као и оправданости инвестиције,
потребно је израдити Студију оправданости изградње новог постројења за производњу
топлотне енергије, користећи дрвну биомасу као примарни енергент и природни гас као
алтернативни енергент. У ту сврху, потребно је израдити Идејне пројекте за изградњу новог
постројења за производњу топлотне енергије, користећи дрвну биомасу као примарни
енергент и природни гас као алтернативни енергент. Након израде Студије оправданости са
Идејним пројектима, Институт за рехабилитацију ће, у зависности од резултата Студије,
приступити изради пројектно техничке документације за реконструкцију система грејања
укључујући котларницу и топловод до објеката, као и уградњу термостатских вентила са
термоглавама на грејним телима унутар објеката. Такође, с обзиром на веома неуједначено
грејање по појединим зонама унутар објеката који се топлотом за грејање снабдевају из
котларнице, потребно је извршити прорачуне потребних протока воде по гранама, а након
тога потребна мерења и балансирање протока воде по основним гранама које полазе из
котларнице, а у циљу обезбеђења уравнотежене расподеле протока воде по гранама
топловодног радијаторског грејања.
Техничку документацију урадити у складу са Законом о планирању и изградњи и другим
важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради предметне
документације.
Пројектант је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког
решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за
уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у
техничком опису и спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста. Ако
контрола наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант
предвиђа у техничкој документацији, пројектант је дужан да ову измену омогући.
Сву тражену документацију доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми и то у
четири примерка.
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2. Обилазак локације
Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима задатка, неопходно је да понуђачи о свом
трошку изврше обилазак локације у присуству представника инвеститора.
Наручилац ће организовати обилазак локације, али само уз претходну пријаву на
меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и
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 (XVII). Пријаве за обилазак се достављају на мејл:
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 један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе
пријаву на меморандуму понуђача 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.
3. Снимање постојећег стања
Након закључења уговора, а пре почетка израде Идејних пројеката и Студије оправданости,
неопходано је да се изврши обилазак локације од стране пројектаната по свим струкама ради
снимања постојећег стања и усаглашавања захтева са представницима инвеститора. Понудом
треба обухватити укупне трошкове за пут, рад и боравак на терену.
4. Рок
Рок завршетка Идејних пројеката и Студије оправданости не може бити дужи од 90 дана од
дана увођења у посао.
5. Техничка документација
На располагању су пројекти изведеног стања објеката. Увид у постојећу техничку
документацију, може се извршити код наручиоца у Селтерс бањи.
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ
КОТЛАРНИЦЕ
I ОПШТИ ПОДАЦИ
1. ИНВЕСТИТОР:

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

2. ПРЕДМЕТ:

СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ
И
ГЛАВНИ
ПРОЈЕКАТ
ЗА
РЕКОНСТРУКЦИЈУ
КОТЛАРНИЦЕ

4. ОБЈЕКАТ:

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА СЕЛТЕРС

3. ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА:

МЛАДЕНОВАЦ, СРБИЈА

5. ОБИМ СТУДИЈЕ:
A. Уводна разматрања
B. Анализа постојећег стања система грејања.
C. Анализа постојећег стања тржишта и
потенцијалног будућег енергента

расположивости дрвне биомасе као

D. Методолошке основе израде Студије
E. Техничко-технолошка решења са анализом варијантних решења новог постојења за
производњу топлотне енергије, користећи дрвну биомасу као примарни извор топлоте
a) Избор локације/а новог постројења
b) Техничко-технолошко решење за изградњу нове/нових топлане/а која као
примарни извор топлоте користи дрвну биомасу
c) Техничко-технолошко решење нове вреловодне мреже и топлотних подстаница
у објектима
F. Методологија одређивања цене топлотне енергије
G. Процена инвестиционих улагања за изградњу варијантних решења и цене испоручене
топлотне енергије
H. Претходна анализа утицаја на животну средину
I. Финансијска анализа и оцена пројекта
J. Друштвено – економска анализа и оцена
K. Анализа осетљивости и ризика финансирања
L. Претходна анализа организационих и кадровских могућности
M. Закључак о оправданости инвестиције
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6. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА:
Упркос дугој традицији у коришћењу дрвета као енергента (највише за огрев), у општини
Младеновац се и даље користе фосилна горива, превенствено мазут, а делимично и угаљ, за
потребе система за даљинског грејање и индивидуално грејања објеката уопште, иако је
општина изузетно богата шумом. Осим у домаћинствима где се као извор енергије за грејање
користи електрична енергија, лако лож уље, угаљ и дрво, за систем даљинског грејања у
потпуности су игнорисани потенцијали који постоје у дрвету као једном од чистих и
обновљивих извора енергије, неутралног по питању угљеника и доступног у потребним
количинама.
У Институту за рехабилитацију, организациона јединица Селтерс у Младеновцу, постоји
једна котларница, укупно инсталисане снаге од 2,5 МW. Као енергент се користи мазут.
Постојећи котловски капацитети су старости од око 10-15 година. Траса постојећег
топловода износи са прикључцима око 150 м. Тренутно се из ове котларнице греје око 20.000
м2 простора. Котларница представља битан извор загађења и има забрану рада од стране
инспекције.
Објекти који су прикључени на котларницу, као и објекти који су планирани за потенцијално
прикључене, углавном нису термички изоловани, а столарија им је у лошем стању.
У циљу смањења потрошње енергента по јединици грејаног простора на годишњем нивоу уз
конверзију мазута као фосилног горива горивима на дрвну биомасу и природни гас,
сманењења емисије штетних гасова, модернизације система даљинског грејања укључујући
котларницу/е, дистрибутивну мрежу и унутрашње инсталације, одлучено је да се приступи
изградњи новог постројења за производњу топлотне енергије, користећи дрвну биомасу као
примарни енергент. У ту сврху, као и за потребе израде Студије оправданости изградње
новог постројења за производњу топлотне енергије, користећи дрвну биомасу као примарни
енергент, потребно је израдити Идејне пројекте за изградњу новог постројења за производњу
топлотне енергије, користећи дрвну биомасу као примарни енергент.
7. ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Основни циљ пројекта представља стварање услова за конверзију мазута као фосилних
горива горивима на дрвну биомасу и природни гас. Велики еколошки проблем представља
емисија угљен-диоксида и сумпорних оксида, који настају сагоревањем мазута и угља.
Конверзијом мазута дрвном биомасом за исту количину енергије добила би се око 12,5 пута
мања количина CО2 у односу на мазут, а емисија сумпорних окисда би била потпуно
елиминисана. Пракса је показала да се, приликом оваквих конверзија и количина осталих
загађујућих материја (СО, NОx и чађ) значајно смањују.
Наведени параметри јасно упућују на закључак да би се заменом мазута са дрвном биомасом
у великој мери допринело побољшању квалитета животне средине. Наведено побољшање је
од велике важности за локалну заједницу.
Основна идеја је да се изгради потпуно ново енергетско постројење, за које постоји адекватна
локација, које би у производило довољне количине топлотне енергије у зимском периоду за
потребе снабдевања корисника на систему грејања, са дрвном сечком или пелетом као
основним горивом и природним гасом као алтернативним горивом. То би истовремено
значило гашење локалне котларнице (на фосилно гориво). Паралелна активност би била и
ревитализација топловодне мреже до потрошача и модернизација топлотних предајних
станица.
Како би цео систем био заокружен, потребно је спровести и одговарајуће мере са циљем
смањења потрошње код крајњих корисника, тј. примена мера повећања енергетске
ефикасности објеката. Треба напоменути да је могућност уштеда велика, имајући у виду
старост и лоше стање згарада када је у питању столарија и изолација. Посебносе наглашава
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појава неуједначеног загревања просторија, што је последица неубалансираног система.
Стога је потребно извршити потребна мерења протока воде на адекватним местима и
извршити балансирање цевне мреже система грејања.
Од почетка реализације Пројекта планирана је и континуирана активност на едукацији
запослених по питању енергетске ефикасности и неопходности примене обновљивих извора
енергије.
II

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ИНВЕСТИТОРА

Потребно је урадити Идејне пројекте за изградњу нове топлане која као извор топлоте
користе дрвну биомасу. Одређивање потенцијалних локација за изградњу постројења
усагласити са Инвеститором снимањем на лису места. Капацитете новог постројења
одредити снимањем постојећег стања објеката који су прикључени на постојећу котларницу
и објеката који ће потенцијално бити прикључени на систем грејања. Све прикупљене
податке и дефинисане вредности о новопројектованим капацитетима потребно је усагласити
са Инвеститором и на основу усаглашених конзума урадити Идејне пројекте.
У оквиру Идејног пројеката за изградњу нове котларнице која као извор топлоте користи
дрвну биомасу, потребно је урадити:
1. Идејни машински пројекат са пројектом електричних
електромоторног погона и аутоматског мерења и регулације

инсталација,

2. Идејни архитектонско – грађевински пројекат са припадајућом инфраструктуром
(прикључцима на водоводну и канализациону мрежу, унутрашњим и приступним
саобраћајницама, складиштем за дрвну биомасу, базенима за дневно / недељно
пуњење енергентом, ...)
3. Идејни пројекат новопројектоване топловодне мреже до постојећих потрошача и
прикључака за потенцијалне потрошаче
Као подлоге за рад за израду наведених Идејних пројеката користити:





Геодетски снимак терена;
Архитектонско-грађевинске основе добијене снимањем постојећег стања на лицу
места;
Прикупљањем неопходних података;
Снимањем на лицу места свих података потребних за квалитетне прорачуне и детаљно
цртање односно пројектовање инсталација.

Сви пројекти треба да садрже:









Насловне стране и садржај;
Општу документацију;
Пројектни задатак;
Технички опис;
Прилог о мерама за безбедност и заштиту здравља на раду;
Прилог о мерама заштите од пожара;
Прилог о мерама заштите животне средине;
Постојеће стање: опис постојећег стања система за производњу топлотне енергије са
одговарајућом планском и техничком документацијом (котларнице, дистрибутивна
мрежа, топлотне подстанице), ситуациони план, фотодокументација, преглед објеката
који су повезани на постојећи систем даљинског грејања са описом објеката и
квадратуром која се греје, преглед објеката који су евидентирани као потенцијални
објекти који ће бити прикључени на новопројектовани систем даљинског грејања,
енергетски биланси;
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Новопројектовано стање: концептуално решење котларнице са котловима, одређивање
степена корисности котлова, концептуално решење новопројектоване топловодне
мреже и свих новопројектованих топлотних подстаница, потребни прорачуни,
топлотне и хидрауличке шеме, билансе производње топлотне енергије, билансе и
потребне количине горива на дневном, месечном и годишњем нивоу, захтеве у
погледу квалитета горива, количине и манипулација шљаком и пепелом, диспозиционе
цртеже са распоредом елемената и опреме у котларници и топлотним подстаницама,
карактеристичне пресеке, трасе новопројектованих и реконструисаних топловода;
еколошки параметри; одржавање.
Попис свих техничких прописа и стандарда који су коришћени приликом израде
пројеката;
Процењене вредности инвестиционог улагања са што детаљнијим предмером и
предрачуном радова, материјала и опреме и процена експлоатационих трошкова.

Идејне пројекте урадити у свему према важећим прописима, стандардима и правилима струке
из ове области. Уколико не постоји одговарајући српски пропис, користити стране прописе.
Студију оправданости изградње новог постројења за производњу топлотне енергије у
Институт за рехабилитацију, организациона јединица Селтерс у Младеновцу, користећи
дрвну биомасу као извор топлоте, у свему урадити према Закону о планирању и изградњи.
Студијом оправданости изградње новог постројења за производњу топлотне енергије
користећи дрвну биомасу као примарни извор топлоте, потребно је обрадити следеће целине:
Резиме
Подаци о наручиоцу и ауторима Студије
1. Уводна разматрања
1.1

Основни подаци о Наручиоцу, просторна локација, географски и климатски
подаци, развојне могућности

1.2

Идентификација проблема

1.3

Циљеви инвестирања (друштвени, економски, остали циљеви)

1.4

Сврха инвестирања

1.5

Задатак за израду студије

1.6

Плански период

2. Анализа постојећег стања система грејања
2.1

Опис постојећег постројења за производњу топлотне енергије са одговарајућом
планском и техничком документацијом
2.1.1 Котларнице: локација, капацитет котларнице и котловских јединица,
извор топлоте - гориво, потрошња на дневном, месечном и годишњем
нивоу
2.1.2 Дистрибутивна мрежа
2.1.3 Топлотне подстанице

2.2

Објекти повезани на постојећи систем: локација, стање објекта, тренутни
капацитет, потенцијал за примену мера енергетске ефикасности са
техноекономском анализом примене мера енергетске ефикасности
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2.3 Тренутно стање постојећег система са временом изградње и планираним веком
трајања објеката
2.4

Идентификација објеката за потенцијално прикључење на систем даљинског
грејања са проценом капацитета тих објеката према постојећем стању и
потенцијал за примену мера енергетске ефикасности са техноекономском
анализом примене мера енергетске ефикасности

2.5

Енергетски биланс утрошене количине мазута и произведене количине топлотне
енергије за потребе грејања објеката у грејној сезони 2013/2014. година

2.6

Биланс емитованог СО2 у процесу производње топлотне енергије у систему у
грејној сезони 2013/2014. година

2.7

Концентрација штетних материја и губици топлоте у гасовима приликом
сагоревања мазута у грејној сезони 2013/2014. година

2.8

Трошкови производње топлотне енергије за грејање објеката у систему у грејној
сезони 2013/2014. година

3. Анализа постојећег стања тржишта и
потенцијалног будућег енергента

расположивости дрвне биомасе као

3.1. Карактеристике дрвне биомасе, њене енергетске вредности, јединице мере и
коефицијенти за прерачунавање
3.2. Преглед и анализа постојећег стања шумских ресурса
3.3. Прорачун расположивих количина дрвне биомасе по врстама дрвета и
енергетским вредностима на годишњем нивоу
3.4. Модел набавке дрвне биомасе за потребе новопројектованог постројења
3.4. Модел организације сече, извлачења и транспорта дрвне биомасе из шуме до
централних стоваришта са техноекономском анализом
3.5. Предлог локација за централна стоваришта дрвне биомасе са карактеристикама
објеката и моделом организације рада
3.5.1. Пријем дрвне сировине на централном стоваришту
3.5.2. Истовар и складиштење дрвне биомасе на централном стоваришту
3.5.3. Просушивање дрвне биомасе на централном стоваришту
3.5.4. Производња
производње

дрвне

сечке-потребне

машине,

опрема

и

трошкови

3.5.5. Складиштење дрвне сечке са каракетристикама објекта
3.5.6. Разрада модела и прорачун потребне механизације и опреме за
снабдевање котла дрвном сечком
3.5.7. Збирна калкулација трошкова производње дрвне биомасе од почетка до
краја ланца снабдевања котларница изражена у квантитативним и
енергетским вредностима
3.6. Анализа ефеката замене мазута са дрвном биомасом
3.7. Модел набавке (куповине) дрвне сечке са тржишта
3.7.1. Модел набавке и обрачуна вредности дрвне сечке у коме се примењује
критеријум тежине
3.7.2. Модел набавке и обрачуна вредности дрвне сечке у коме се примењује
критеријум енергије
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3.7.3. Контрола димензија и заступљености величина комада у укупно
испорученој количини дрвне сечке
3.7.4. Контрола влажности дрвне сечке
3.7.5. Одређивање нето енергетске вредности испоручене дрвне сечке
3.7.6. Одређивање набавне вредности испоручене количине дрвне сечке
4. Методолошке основе израде Студије
4.1.

Правни основ за израду Студије

4.2.

Техничка документација

4.3.

Планска документација

5. Техничко-технолошка решења са анализом варијантних решења новог постројења на
дрвну биомасу
5.1.

Избор локације новог постројења

5.2.

Технолошко-техничко решење за изградњу нове топлане која као извор
топлоте користи дрвну биомасу
5.2.1. Концепт котла и котларнице за сагоревање дрвне биомасе
5.2.2. Степен корисности котла при номиналним и сниженим оптерећењима
5.2.3. Номинални капацитет за производњу топлотне енергије за грејање
5.2.4. Могућност флексибилног рада котла у производњи топлотне енергије за
грејање у зависности од температуре спољног ваздуха
5.2.5. Основна топлотна шема и термодинамички параметри котла
5.2.6. Биланс производње топлотне енергије за грејање на месечном и
годишњем нивоу
5.2.7. Биланс и потребне количине горива (дрвне биомасе) за котао на
дневном, месечном и годишњем нивоу
5.2.8. Захтеви у погледу квалитета горива (дрвне биомасе)
5.2.9. Количине, квалитет, манипулација и одношење пепела и шљаке
5.2.10. Еколошки параметри – емисија СО2, НОx, ЦО2, прашине
5.2.11. Одржавање на недељном, месечном и годишњем нивоу

5.3.

Технолошко-техничко решење нове вреловодне мреже и топлотних подстаница
у објектима

6. Методологија одређивања цене топлотне енергије
7. Процена инвестиционих улагања за изградњу варијантних решења и цене испоручене
топлотне енергије
7.1.

Анализа набавног тржишта са ценама опреме и енергента

7.2.

Предмер и предрачун радова

7.3.

Прорачун трошкова пословања

7.4.

Прорачун експлоатационих трошкова

7.5.

Одређивање цене топлотне енергије
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8. Претходна анализа утицаја на животну средину
8.1.

Анализа могућих утицаја на животну средину

8.2.

Предлог мера заштите животне средине

9. Финансијска анализа и оцена пројекта
9.1.

Обим и структура инвестиционих улагања у основна средства
9.1.1.

Трошкови изградње објеката

9.1.2.

Трошкови набавке и уградње опреме

9.1.3.

Трошкови коришћења, одржавања и управљања опремом

9.1.4.

Трошкови производње, амортизације и бруто зарада

9.1.5.

Општи и додатни трошкови

9.1.6.

Динамика трошкова

9.2.

Прорачун потребних обртних средстава

9.3.

Извори финансирања и обавезе према изворима

9.4.

Обрачун и динамика прихода и расхода
9.4.1.

Формирање укупног прихода

9.5.

Биланс успеха

9.6.

Финансијски ток пројекта

9.7.

Економски ток пројекта

9.8.

Ликвидност пројекта

9.9.

Оцена финансијске ефикасности пројекта
9.9.1.

Време повратка инвестиционих улагања

9.9.2.

Нето садашња вредност пројекта

9.9.3.

Интерна стопа приноса пројекта

10. Друштвено – економска анализа и оцена
11. Анализа осетљивости и ризика финансирања
12. Претходна анализа организационих и кадровских могућности
13. Закључак о оправданости инвестиције
Прилози
Литература
По прихватању Студије оправданости са Идејним пројектима од стране Наручиоца, што се
констатује записнички, приступа се изради Пројеката.за грађевинску дозволу
У оквиру Пројеката.за грађевинску дозволу за изградњу нове котларнице која као извор
топлоте користи дрвну биомасу, потребно је урадити:
1. Машински пројекат са пројектом електричних инсталација, електромоторног
погона и аутоматског мерења и регулације
2. Архитектонско – грађевински пројекат са припадајућом инфраструктуром
(водовод и канализација, прикључцима на водоводну и канализациону мрежу,
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унутрашњим и приступним саобраћајницама, складиштем за дрвну биомасу,
базенима за дневно / недељно пуњење енергентом, ...)
3. Пројекат (грађевински и машински) новопројектоване топловодне мреже до
постојећих потрошача и прикључака за потенцијалне потрошаче
Као подлоге за рад за израду наведених пројеката користити:








Пројектни задатак потписан од стране Инвеститора, при чему се извршиоц обавезује
да пружи сву техничку подршку наручиоцу око састављања што прецизнијег
пројектног задатка
Идејне пројекте и Студију оправданости, прихваћене од стране Инвеститора,
Геодетски снимак терена;
Архитектонско-грађевинске основе добијене снимањем постојећег стања на лицу
места;
Прикупљањем неопходних података;
Снимањем на лицу места свих података потребних за квалитетне прорачуне и детаљно
цртање односно пројектовање инсталација.

Сви главни пројекти треба да садрже:















Насловне стране и садржај;
Општу документацију;
Пројектни задатак;
Технички опис;
Детаљне нумеричке прорачуне;
Прилог о мерама за безбедност и заштиту здравља на раду;
Прилог о мерама заштите од пожара;
Прилог о мерама заштите животне средине;
Постојеће стање: опис постојећег стања система за производњу топлотне енергије са
одговарајућом планском и техничком документацијом (котларнице, дистрибутивна
мрежа), ситуациони план, фотодокументација, преглед објеката који су повезани на
постојећи систем даљинског грејања са описом објеката и квадратуром која се греје,
преглед објеката који су евидентирани као потенцијални објекти који ће бити
прикључени на новопројектовани систем грејања, енергетски биланси;
Новопројектовано стање: котларница са котловима, одређивање степена корисности
котлова, новопројектована топловодне мреже, потребни прорачуни, топлотне и
хидрауличке шеме, билансе производње топлотне енергије, билансе и потребне
количине горива на дневном, месечном и годишњем нивоу, захтеве у погледу
квалитета горива, количине и манипулација шљаком и пепелом, диспозиционе цртеже
са распоредом елемената и опреме у котларници и топлотним подстаницама,
карактеристичне пресеке, трасе новопројектованих и реконструисаних топловода;
еколошки параметри; одржавање.
Попис свих техничких прописа и стандарда који су коришћени приликом израде
пројеката;
Процењене вредности инвестиционог улагања са детаљним предмером и предрачуном
радова, материјала и опреме и процена експлоатационих трошкова.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА са упутством
за доказивање обавезних и додатних услова
Обавезни услови које понуђач мора да испуни у поступку јавне набавке:
Ред.
број
1.
2.

3.

4.

5.

Захтевани услови:
Да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
- Доказ: Копија извода из Регистра
Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре
- Доказ: Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу –
Образац бр. 6
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда
- Доказ: Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу –
Образац бр. 6
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
- Доказ: Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу –
Образац бр. 6
Да располаже неопходним пословним искуством – референцама, Образац бр. 7
референце:
Под неопходним пословним искуством Наручилац подразумева да понуђач, у
претходном периоду од пет година (2010, 2011, 2012, 2013 и 2014) израдио
најмање 1 (један) Главни пројекат за реконструкцију и/или изградњу
котларнице и топловода, чија је укупна инсталисана снага већа од 2,5 MW.
- Доказ: фотокопије закључених уговора са наручиоцима
Да располаже пословним капацитетом – стандардима:
 СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 са обимом акредитације мерење протока воде
на ручним регулациононим вентилима, све у опсегу мерења постојећих
термотехничких система, што доказује фотокопијом сертификата и
детаљног обима акредитације.
Доказује се фотокопијом сертификата о акредитацији лабораторије за
мерење издате од стране Акредитационог тела Србије, за усаглашеност
са стандардом СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 и фотокопијом детаљног обима
акредитације и то: обимом акредитације мерење протока воде на
ручним регулациононим вентилима, мерење протока ваздуха кроз
правоугаоне и кружне канале преко поља брзина и мерење протока
ваздуха кроз дистрибутивне елементе, све у опсегу мерења постојећих
термотехничких система
 СРПС ИСО 9001 систем менаџмента квалитетом за област
инжењерске услуге у области пројектовања, што доказује фотокопијом
сертификата.
 СРПС ОХСАС 18001 систем управљања заштитом и безбедношћу на
раду за област инжењерске услуге у области пројектовања (заштиту
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здравља и безбедност на раду), што доказује фотокопијом сертификата.
 СРПС ИСО 14001 систем управљања заштитом животне средине
(заштита животне средине) за област инжењерске услуге у области
пројектовања, што доказује фотокопијом сертификата.
Да располаже одговарајућим кадровским капацитетом (стално запослени
6.
извршиоци код понуђача или на располагању:
 да има најмање 2 (два) дипломирана инжењера машинства са важећом
лиценцом ИКС за одговорног пројектанта термотехничких,
термоенергетских, процесних и гасних инсталација, број 330;
 да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера архитектуре са
важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта архитектонских
пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација
водовода и канализације, број 300;
 да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера грађевине са
важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта грађевинских
конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње, број
310;
 да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера грађевине са
важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта хидротехничких
објеката и инсталација водовода и канализације, број 314;
 да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера машинства,
архитектуре, грађевине или електротехнике, са важећом лиценцом
ИКС за одговорног пројектанта за енергетску ефикасност зграда, број
381;
 да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике са
важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта електроенергетских
инсталација ниског и средњег напона, број 350;
 да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике са
важећом
лиценцом
ИКС
за
одговорног
пројектанта
телекомуникационих мрежа и система, број 353, који поседује и
лиценцу за израду главних пројеката система за дојаву пожара, издату
од стране МУП РС, Сектор за ванредне ситуације;
 да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом за
израду главног пројекта заштите од пожара, издату од стране МУП РС,
Сектор за ванредне ситуације;
 да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера прераде дрвета,
који је аутор најмање 1 (једне) студије оправданости могућности
коришћења дрвне биомасе на територији Републике Србије;
-

7.

Доакз: Потврда о пријави фонду ПИО (за запослене) или Изјава о
расположивости, сваког од захтеваних извршиоца, уколико нису
запослени код понуђача, приложена копија захтеване лиценце (са
копијом потврде о плаћеној чланарини код ИКС)
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – Баланко соло
меница на износ од 10 % вреднсоти понуде без ПДВ, регистрована код
пословне банке понуђача или Народне банке Србије, са меничним писмом и
копијом картона депонованих потписа, према Упутству.
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Уколико понуду подноси група понуђача изјаву на обрасцу бр. 6 треба копирати у
довољном броју примерака и попунити, потписати и печатом оверити за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.



Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач треба да попуни,
потпише и овери печатом изјаву на обрасцу бр. 6, за подизвођача. Уколико је
понуда са више подизвођача, образац 6 треба копирати у довољном броју
примерака, попунити, потписати и печатом оверити за сваког подизвођача.



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 прописан начин.
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6.

ЈН 3/15
Услуге израде техничке документације

УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Наручилац, спроводи поступак за јавну набавку мале вредности услуга ЈН бр. 3/15 – Услуге
израде пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице, у складу са
чланом 39. Закона о јавним набавкама.

БЛИЖЕ ОДРЕЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности услуга: Услуге израде пројектно техничке документације за
реконструкцију котларнице, детаљно је одређена у делу 4. Спецификација услуга јавне
набавке – Пројектни задатак.

ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА
Понуђач, по овом Позиву, треба да достави све, конкурсном документацијом, захтеване
податке Наручиоцу како би се у поступку оцењивања понуда несумњиво и недвосмислено
утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве Наручиоца.
Сматраће се да понуда има битне недостатке и наручилац ће је одбити ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од захтеваног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да понуду сачини у писаном облику на српском језику. Понуда се саставља
тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне
документације и доставља захетавне прилоге и доказе из конкурсне документације.
Понуда мора да буде на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и
недвосмислена, читко попуњена без прецртавања, оверена печатом и потписана од стране
одговорног лица.
Комплетна понуда мора да садржи наведене обрасце, а понуђач је обавезан да захтевану
документацију достави следећим редоследом и обележи редним бројевима:
1. Попуњен Образац бр. 1 - Подаци о понуђачу,
2. Попуњен Образац бр. 2 - Изјава понуђача о прихватању услова из позива и конкурсне
документације (на изјаву понуђач ставља потпис и печат којим потврђује да је сагласан
са изјавом),
3. Попуњен Образац бр. 3 Образац изјаве понуђача који под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима
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4. Попуњен Образац бр. 4 Образац изјаве понуђача који под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да не постоји сукоб интереса, као и да однос
представника наручиоца и понуђача не може утицати на непристрасност наручиоца.
5. Попуњен Образац бр. 5 - Образац изјаве понуђача о изричитом поштовању обавеза
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и гаранција понуђача да је ималац права интелектуалне
својине.
6. Попуњен Образац бр. 6 – Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова из
члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама;
7. Попуњен Образац бр. 7 – Референце понуђача, односно, лица извршиоца услуга –
одговорног пројектанта;
8. Попуњен Образац бр. 8 – Списак лица која ће вршити услуге са подацима;
9. Попуњен Образац бр. 9 – Образац понуде. Понуђач мора да попуни све позиције из
обрасца понуде. Непопуњавање неке од позиција подразумева недостатак конкретне
услуге и таква понуда ће бити одбијена.
10. Попуњен Образац бр. 10 - Модел уговора
11. Попуњен Образац бр. 11 – образац Меничног овлашћења. Уз овлашћење, понуђач
мора да достави копију ОП Обрасца и копију картона депонованих потписа за
заступање.
12. Као и доказе из Обрасца 6, доказе о испуњености додатних услова.

Комплетна понуда мора да садржи следећа средства финансијског обезбеђења и то:
-Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде: БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и
менично писмо - овлашћење на вредност од најмање 10 % укупне вредности понуде
без ПДВ са роком важности до истека опције понуде, односно, најмање 30 дана од
датума отварања понуда - у корист Наручиоца: Институт за рехабилитацију.
Бланко соло меницс се доставља у ПВЦ фолији.
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у
обавези да достави потврду о захтеву за регистрацију менице или потврду о извршеној
регистрацији достављене менице.
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона
депонованих потписа, као и оверену копију ОП Образаца, за лица за које је доставио
картон депонованих потписа.
Меница може бити активирана:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о
јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор
са првим следећим најповољнијим понуђачем).
б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала
средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се
уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија, ће приликом потписивања
уговора доставити бланко соло меницу са овлашћењем на износ од 10% вредности
понуде без ПДВ, са меничним овлашћењем, са роком важењеа, најмање 30 дана дуже
од времена трајања уговора, копијама картона депонованих потписа и ОП обрасцима
за лица за која је достављен картон депонованих потписа (као средство обезбеђења за
добро извршење посла). Меница треба да буде регистрована код пословне банке
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понуђача или Народне банке Србије, а понуђач је у обавези да достави потврду о
регистрацији менице.
Копије картона депонованих потписа ОП образаца за лица за заступање понуђача,
могу бити преузете из понуде.
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
мора се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је
продужен рок извршења уговорне обавезе.
Евентуална питања за разјашњење конкурсне документације могу се постављати у
року до пет дана од рока за отварање понуда.

Сваки образац понуде мора бити потписан и оверен печатом.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана одређеног за отварања понуде.
Критеријум за избор најповољније понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се достављају у затвореној коверти, овереној печатом, на писарницу Наручиоца.
Начин подношења понуде
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може у другим понудама да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.
Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија).
Понуда са варијантама није дозвољена.
Измене, допуне и опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти
начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти.
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти да назначи назив и
адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са назнаком:
Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности ЈН бр. 3/15
- Услуге израде пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице.
или
Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности ЈН бр. 3/15
- Услуге израде пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице.
или
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Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности ЈН бр. 3/15
- Услуге израде пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице.
 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. Уколико се утврди недозвољено, такве понуде ће бити
одбијене.
Учешће подизвођача
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да
ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не
може бити већи од 50% .
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
захтевани.
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке
која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу
доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу
да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико
потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно
добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Подношење заједничке понуде
 Понуду може поднети и група понуђача.
 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати захтевано средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
 Група понуђача је дужна да достави све захтеване доказе о испуњености услова
који су наведени у конкурсној документацији.
Адреса Наручиоца: Институт за рехабилитацију, организациони део Селтерс
Младеновац ул. Краља Петра I бр. 335, 11400 Младеновац, са видном назнаком
„ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ“ - Понуда за јавну набавку мале вредности услуга ЈН бр.
3/15 – Услуге израде пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице,
као и на полеђини читко исписан назив и адреса Понуђача, како би се у складу са чланом 3.
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став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило Наручиоцу да неблаговремену понуду
врати неотворену Понуђачу.
Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси Наручиоца у Институту за
рехабилитацију, организациони део Селтерс Младеновац ул. Краља Петра I бр. 335,
11400 Младеновац, истога дана 25.03.2015. године у 10:15 часова. Понуђачи који су поднели
понуду могу присуствовати отварању понуда и учествовати у поступку отварања, уколико
поднесу овлашћење за учешће у поступку отварању понуда.
Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а Наручилац
ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета
неблаговремено.

РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
Наручилац може донети одлуку o обустави поступка јавне набавке, уколико настану
објективнии разлози и не одговара за штету коју је евентуално претрпео понуђач услед
наведеног обустављања поступка.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење
у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом (на e-mail
seltersbanja.pravnasl@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, не рачунајући тај дан, без
обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
40.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97
50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се
односи (број или назив конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
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ЈН 3/15
Услуге израде техничке документације

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да при закључењу уговора, на име средства
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави уредно потписану сопствену бланко
меницу, са меничним писмом овлашћења на износ, најмање 10 % од вредности уговора, без ПДВ.
Уколико понуђач којем буде додељен уговор не достави средство обезбеђења, уговор се неће
сматрати закљученим.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може
да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са
понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.
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Услуге израде техничке документације
Образац бр. 1

ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ
Јавна набавка услуга број 3/15: Услуге израде пројектно техничке документације за
реконструкцију котларнице.

Назив Понуђача:
Адреса Понуђача:
Одговорно лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон за контакт:
Електронска пошта:
Текући рачун:
Матични број понуђача:
ПИБ понуђача:

Датум:
_______________________

М.П.

Потпис одговорног лица
_______________________
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Услуге израде техничке документације
Образац бр. 2

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА
ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Јавна набавка мале вредности услуга ЈН бр. 3/15 - Услуге израде пројектно техничке
документације за реконструкцију котларнице.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива, као и све услове из конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности услуга ЈН бр. 3/15 - Услуге израде
пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице, наручиоца Институт
за рехабилитацију Београд.

________2015. године

Потпис одговорног лица понуђача:
М.П.
______________________________
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Образац бр. 3

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама
(«Службени гласник РС», бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
За ЈН бр: 3/15
Услуге израде пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице

Овим пнуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

________2015. године

Потпис одговорног лица понуђача:
М.П.
______________________________

Образац бр. 4
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На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама
(«Службени гласник РС», бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА
За ЈН бр: 3/15
Услуге израде пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице
Овим пнуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да не постоји
сукоб интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може утицати на
непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке, односно да :
 представник наручиоца или са њим повезано лице не учествује у управљању
понуђачем;
 представник наручиоца или са њим повезано лице не поседује више од 1% удела,
односно акција понуђача;
 представник наручиоца или са њим повезано лице није запослено или радно
ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано.

________2015. године

Потпис одговорног лица понуђача:
М.П.
__________________________
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ЈН 3/15
Услуге израде техничке документације
Образац бр. 5

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124 од
29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
За ЈН бр: 3/15
Услуге израде пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице

Изричито наведимо да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да
смо имаоци права интелектуалне својине.

________2015. године

Потпис одговорног лица понуђача:
М.П.
__________________________
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Услуге израде техничке документације
Образац бр. 6

На основу члана 61, 75. став 1. тачке 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР. 3/15
У својству овлашћеног лица за заступање понуђача овим изјављујем да смо упознати са
свим захтевима и условима у поступку јавне набавке мале вредности услуга ЈН бр. 3/15 Услуге израде пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице.
Овим изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да у
потпуности испуњавамо услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
1)
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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;
3)
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4)
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Докази за додатне услове се прилажу како је захтевано Упутством.

________2015. године

Потпис одговорног лица понуђача:
М.П.
______________________________
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ЈН 3/15
Услуге израде техничке документације
Образац бр. 7

ЈН бр: 3/15
Услуге израде пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице

ИЗЈАВА ЗА
РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА
односно, одговорног пројектанта ___________________
(име и презиме извршиоца – одговорног пројектанта)

Врста услуге

Р. бр.

Наручилац

Време вршења
услуге

Контакт особа и
тел. Наручиоца

1
2
3

Услов за исправност понуде је Изјава понуђача (са фотокопијама закључених уговора
са наручиоцима) да је у периоду од пет претходних година, понуђач, односно, његов
извршилац услуга – главни пројектант, (2010, 2011, 2012, 2013 и 2014) израдио најмање
1 (један) Главни пројекат за реконструкцију и/или изградњу котларнице и топловода,
чија је укупна инсталисана снага већа од 2,5 MW. Унете податке оверава понуђач и
јамчи за њихову истинитост.
Напомена:




Понуђачи могу да доставе овај образац и у другој форми (детаљније и шире), али
са обавезним елементима који су дати у табели овог обрасца;
Оригиналне потврде корисника на меморандуму о извршеним услугама са елеметима
из Табеле;
Наручилац задржава право да провери унете податке, а ако утврди да су исти
подаци нетачни, такву понудуће одбити као неисправну - неприхватљиву.

________2015. године
Потпис одговорног лица понуђача:
М.П.
______________________________
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ЈН 3/15
Услуге израде техничке документације
Образац бр. 8

Јавна набавка број 3/15
Услуге израде пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице.

Имена извршиоца услуга ове јавне набавке који ће вршити услуге, које су предмет ове јавне
набавке:

1. Лице које ће вршити услуге из ове јавне набавке – главни пројектант – руководилац
пројекта:
__________________________ матични број: __________________
(име и презиме)

2. Дипломирани инжењер машинства са важећом лиценцом ИКС за одговорног
пројектанта термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација, број
330– пројектант члан тима:
__________________________ матични број: __________________
(име и презиме)
3. Дипломирани инжењер машинства са важећом лиценцом ИКС за одговорног
пројектанта термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација, број
330– пројектант члан тима:
__________________________ матични број: __________________
(име и презиме)
4. Дипломиран инжењер архитектуре са важећом лиценцом ИКС за одговорног
пројектанта архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих
инсталација водовода и канализације, број 300;
__________________________ матични број: __________________
(име и презиме)
5. Дипломирани инжењер грађевине са важећом лиценцом ИКС за одговорног
пројектанта грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и
хидроградње, број 310;
__________________________ матични број: __________________
(име и презиме)
6. Дипломирани инжењер грађевине са важећом лиценцом ИКС за одговорног
пројектанта хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације, број
314;
__________________________ матични број: __________________
(име и презиме)
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ЈН 3/15
Услуге израде техничке документације

7. Дипломирани инжењер машинства, архитектуре, грађевине или електротехнике, са
важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта за енергетску ефикасност зграда,
број 381;
__________________________ матични број: __________________
(име и презиме)
8. Дипломирани инжењер електротехнике са важећом лиценцом ИКС за одговорног
пројектанта електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, број 350;
__________________________ матични број: __________________
(име и презиме)
9. Дипломирани инжењер електротехнике са важећом лиценцом ИКС за одговорног
пројектанта телекомуникационих мрежа и система, број 353, који поседује и лиценцу
за израду главних пројеката система за дојаву пожара, издату од стране МУП РС,
Сектор за ванредне ситуације;
__________________________ матични број: __________________
(име и презиме)
10. Дипломирани инжењер са лиценцом за израду главног пројекта заштите од пожара,
издату од стране МУП РС, Сектор за ванредне ситуације;
__________________________ матични број: __________________
(име и презиме)
11. Дипломирани инжењер прераде дрвета, који је аутор најмање 1 (једне) студије
оправданости могућности коришћења дрвне биомасе;
__________________________ матични број: __________________
(име и презиме)

________2015. године

Потпис одговорног лица понуђача:
М.П.
______________________________

Доакз:
Потврда о пријави фонду ПИО (за запослене) или Изјава о
расположивости, сваког од захтеваних извршиоца, уколико нису запослени
код понуђача, приложена копија захтеване лиценце (са копијом потврде о
плаћеној чланарини код ИКС).
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Образац бр. 9
Јавна набавка број 3/15
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку услуга мале
вредности ЈН бр. 3/15 - Услуге израде пројектно техничке документације за
реконструкцију котларнице, спремни смо да извршимо наведену услугу.

П О Н У Д А бр. __________
понуду подносимо:
1. Самостално,
2. Заједнички са __________________
3. Са подизвођачем _______________
(заокружити одговарајуће)
Укупна понуђена цена за Услуге израде пројектно техничке документације за
реконструкцију котларнице, у свему према пројектном задатку:

без ПДВ ................................................... _______________ динара

ПДВ 20% ........................................ ____________ динара
Са ПДВ ......................................................................... _____________ динара


Важност понуде: 30 дана



Рок извршења предметних услуга: Услуге израде пројектно техничке
документације за реконструкцију котларнице, комплетирање техничке
документације у 4 примерка _________ дана, (не дуже од: 60 календарских дана од
дана ступања на правну снагу уговора).



Начин плаћања:
Исплата извршене услуге ће се извршити по завршетку посла и примопредаји
комплетне техничке документације у уговореном броју примерака и то према следећој
динамици: у износу од 60% цене након предаје Студије оправданости са Идејним
пројектима, 30% по предаји завршених Пројеката за грађевинску дозволу, а остатак од
10% цене по извршеној техничкој контроли и отклањању евентуалних примедби
Наручиоца, што ће бити констатовано записнички.
Исплата извршене услуге се врши у року од 30 (тридесет) 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 није дозвољено да захтева аванс.
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Рок за отклањање недостатака на усвојеној техничкој документацији
Максимални рок за достављање примедби Наручиоца је 15 дана, рачунајући од дана
примопредаје комплетне техничке документације.
Уколико Наручилац у наведеном року не достави примедбе на достављену техничку
документацију, 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.

________2015. године

Потпис овлашћеног лица:

М.П.
______________________
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Образац бр. 10

Модел уговора понуђач попуњава, парафира и оверава печатом све стране и оверава печатом
и потписује на крају модела уговора, чиме потврђује да је упознат и да прихвата све елементе
модела уговора. Додавање текста од стране понуђача није дозвољено.

МОДЕЛ УГОВОРА
Услуге израде пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице у
Селтерс бањи – Младеновац
Уговорне стране:

НАРУЧИЛАЦ:

Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17,
Шифра делатности : 85141
Матични број предузећа: 07050844
ПИБ: 101962711
Текући рачун: 840-657661-28 Управа за јавна плаћања
који заступа директор, Проф. Др Милица Лазовић
(у даљем тексту: „Наручилац“)
и

ПОНУЂАЧ:

______________________________,
МБ______________,
ПИБ______________, број рачуна___________________,
кога заступа овлашћено лице _____________________________
(у даљем тексту: „Извођач радова“)

Основ уговора:
ЈН Број:
У 3/15
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је пружање Услуге израде пројектно техничке документације за
реконструкцију котларнице у Селтерс бањи – Младеновац“, ЈН број 3/15, на основу
усвојене понуде Извршиоца бр. _____________ од _____________ 2015. године.

УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 2.
Вредност уговра је _______________________ РСД, без ПДВ, односно, ____________ са
ПДВ, до краја завршетка трајања услуге, према структури цене.
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Извршилац ће услуге из члана 1. овог уговора обављати са описом послова и обимом
наведеним у усвојеној понуди.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Исплата извршене услуге ће се извршити по завршетку посла и примопредаји комплетне
техничке документације у уговореном броју примерака и то према следећој динамици: у
износу од 60% цене након предаје Студије оправданости са Идејним пројектима, 30% по
предаји завршених Пројеката за грађевинску дозволу, а остатак од 10% цене по извршеној
техничкој контроли и отклањању евентуалних примедби Наручиоца, што ће бити
констатовано записнички.
Исплата извршене услуге се врши у року од 30 (тридесет) 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.

Члан 4.

Приликом испостављања фактуре, Извршилац ће доставити потврду о прихваћеној
техничкој документацији или неке од целина и позвати се на број уговора _____ и навести
ПИБ Извршиоца услуга и ПИБ Наручиоца.

ДОСТАВЊАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПО ИЗВРШЕНОМ ПОСЛУ
Члан 5.
Извршилац ће након извршених услуга ове јавне набавке у року до ______ дана, Наручиоцу
доставити пројектно-техничку документацију са Извештајем о извршеној техничкој
контроли, уколико је то захтевано Законом, у четири штампана примерка и једним
примерком у електронском облику, а у складу са Законом и техничким прописима за ову
врсту услуга.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан 6.
Вршилац услуга се обавезује да за, Наручиоца изврши Услуге израде пројектно техничке
документације за реконструкцију котларнице за потребе Института за рехабилитацију, у
Селтерс бањи – Младеновац“, и то према садржају и условима из конкурсне документације.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и предјаом финансијског обезбеђења
за добро извршење посла – бланко соло меница.
Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне измене и допуне, овог уговора, извршити
потписивањем анекса уговора.
Уговорне стране су сагласне, да ће се на овај уговорни однос, примењивати одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 8.
Евентуалне спорове, који настану поводом, или из овог уговорног односа, уговорне стране ће
решавати споразумом, а у случају да то није могуће, одлучиваће надлежни суд у Београду.

Члан 9.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) примерка за
Наручиоца и 2 (два) примерка за Извршиоца услуга.

Прилог 1. – Понуда понуђача бр. _____ од ___________ године.

ИЗВРШИЛАЦ
Директор

НАРУЧИЛАЦ
Директор

__________________________

__________________________
Проф. др Милица Лазовић
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ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију Београд, Ул. Сокобањска бр. 17, Београд
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ
Предајемо вам једну бланко соло меницу, за озбиљност понуде и овлашћујемо Институт за
рехабилитацију Београд као Повериоца, да предату меницу број _______________ може попунити
на износ од ______________динара на име озбиљности понуде, за ЈН бр. 3/15 од __________ године,
чији је предмет: Услуге израде пројектно техничке документације за реконструкцију
котларнице у Институту за рехабилитацију у Селтерс бањи – Младеновац.
Овлашћује се Институт за рехабилитацију Београд као Поверилац, да у складу са одредбама
наведеног уговора за наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна
Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или
због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и
прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на
повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из овог
поступка.
Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промена лица
овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна Дужника,
промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Менице се могу поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из
предметног Уговора.
Датум издавања Овлашћења _________________године
Важност овлашћења: ________________________

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.
________________________________
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕНИЦЕ
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези
да достави потврду о регистрацији менице.

 на линијама у пољу 6 уписати: печат и потпис овлашћеног лица дужника
(истоветан као у Депо картону и ОП обрасцу), али тако да текст или печат
ниједним својим делом не излазе из фиктивног оквира са слике, односно не
прелазе на бели оквир менице.
 Поред менице и меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави
копију картона депонованих потписа, (оверена од банке, са датумом после
пријема позива за достављање позива) као и оверену копију ОП Образаца
(у општини, суду или код јавног бележника, не старија од 2 месеца од дана
пријема позива за достављање понуда) за лица за које је доставио картон
депонованих потписа.
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од
трошкова прибављања средства обезбеђења.

Врста трошкова

Износ трошкова

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади оправдане
трошкове и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.
Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и
друге релевантне доказе.

Датум
_____________________________

Понуђач
М. П.

________________________________

Овај образац није обавезно да се прилаже уз понуду
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