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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ  

ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 
 

Набавка добара – набавка и уградња новог котла 

за котларницу у Селтерс бањи 

 

 

ЈН бр. 54/15 
 

 

 

 
(Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца) 

 

 

 

Рок за достављање понуда је: 14.08.2015. године до 10:00 часова 

Отварање понуда ће се обавити: 14.08.2015. године у 10:15 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август  2015. године 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале  

вредности добара 
 

Набавка и уградња новог котла 

за котларницу у Селтерс бањи 

 

ЈН бр. 54/15 

 

 

 

 

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 добара јавне набавке – Пројектни задатак   6 

 

5. Услови за учешће у поступку јавне набавке    9 

 

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду      

и уптство како се доказује испињеност услова    11 

 

7. Обрасци бр. 1 до бр. 13       17  до 40 
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1. 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 добара – Набавка и уградња новог котла за 

котларницу у Селтерс бањи 
 

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 

 

Предмт ове јавне набавке су добра:  Набавка и уградња новог котла за 

котларницу у Селтерс бањи.  

 

Ближе одређење дато је у наставку, у Пројектном задатку, којим је дефинисан 

задатак и садржај посла. 

 

Ознака из општег речника набавке:  

 42160000 – Котловски уређаји  

45351000 – Машински инсталатерски радови 

 

2.2. Партије 

 

Јавна набавка је јединствена и није обликована по партијама. 

http://www.rehabilitacija.com/
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3. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Набавка и уградња новог котла за котларницу у Селтерс бањи, 

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 добара мале вредности добара бр. 01-941-1 /15. од 03.08.2015. године: 

Набавка и уградња новог котла за котларницу у Селтерс бањи, 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: Набавку и уградњу новог котла за котларницу у 

Селтерс бањи. 

 

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 добра, 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 14.08.2015. 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 добара ЈН бр. 54/15 

– Набавка и уградња новог котла за котларницу у Селтерс бањи, 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 14.08.2015. 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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4. СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

БЛИЖЕ ОДРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Предмт ове јавне набавке су добра:  Набавка и уградња новог котла за котларницу у 

Селтерс бањи, наручиоца Институт за рехабилитацију Београд. 
  

Ближе одрежење јавне набавке: Постојећи старо котао треба заменити новим и 

укључити у систем за припрему топле воде, енергане у Селтерс бањи. Спецификација 

добара и радова, дата је предмером са описима техничких услова. 

 

 

a) Спецификација послова, техничке карактеристике, квалитет, 

количина и опис добара, радова или добара, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испoруке добара, евентуалне додатне добра и сл. 

 
1. Опис посла 

 

У циљу обезбеђења функционисања постојеће енергане, врши се замена једног постојећег 

котла на мазут новим, снаге 1250 kW, са потребним радовима на инсталацијама енергане. 

 

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: 

1. Демонтажа горионика котла на мазут, годишњи сервис горионика и припрема горионика за 

монтажу на нови котао. 

2. Изношење из котларнице котла на мазут снаге 1250 kW. 

3. Демонтажа димњаче котла 

4. Демонтажа цевовода у кругу старог котла димензије DN150, заједно са лептир вентилима 

DN 150 (2 ком.), термичком изолацијом,  

5. Демонтажа вентила сигурности са старог котла, сервисирање, баждарење на притисак 

отварања 5 bar и припрема на монтажу на нови котао. 

6. Демонтажа, сервисирање и поновна монтажа циркулационе пумпе IMP димензије DN 80 са 

старог котла, и припрема на монтажу на нови котао. 

 

МОНТАЖНИ РАДОВИ: 

1. Испорука и монтажа топловодног котла Vitoplex 300, производ "Viessmann", снаге 1000 

kW, заједно са котловском регулацијом Vitotronic 100, или друга одговарајућа опрема. 

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. 
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12. Испорука и монтажа цевне арматуре у кругу новог котла (лептир вентила, неповратног 

вентила, одвајача нечистоћа, балансног вентила). 

  

 

 

2. Обилазак локације 

Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима посла, пожељно 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 могу да изврше обилазак локације ради 

подношења понуде. 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 најкасније пет дана пре рока за подношење понуда. Лицима која не 

доставе пријаву неће бити омогућен обилазак локације.  

 

3. Рок  

Рок завршетка посла не може бити дужи од 30 дана од дана ступања на правну снагу уговора. 

 

4. Техничка документација 

На располагању је пројекат реконструкције котларнице. Увид у постојећу техничку 

документацију, може се извршити код наручиоца у Селтерс бањи. 

 

5. Начин плаћања: У року до 30 дана од дана примопредаје опреме и радова, могућ аванс до 

70% уз достављање гаранције банке за примљени аванс. 
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б) Спецификација опреме и радова 

 

дата је у прилогу Премер и предрачун радова 

са структуром цена
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5. 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 
Захтевани услови: 

1. Да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

- Доказ: Копија извода из Регистра  

2. 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 

3. 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 

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  

- Доказ: Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу – 

Образац бр. 6 

5. Да располаже неопходним пословним капацитетом – стандард:  

           Да поседује сертификат за: систем управљања менаџментом квалитета 

СРПС ИСО 9001;   

- Доказ: фотокопија важеђег захтеваног стандарда 
 

6. Да располаже одговарајућим кадровским капацитетом (стално запослени 

извршиоци код понуђача или на располагању), Образац 8:  

 да има 1 (једног) дипломираног машинског инжењера, са важећом 

лиценцом ИКС за одговорног извођача радова термотехничких  

инсталација, бр. 430; 

 да има најмање 1 (једног) радника са положеним испитом за 

електролучно заваривање, са атестом 111 сходно СРПС ЕН287-1; 

 да има најмање 2 (два) радника са положеним испитом за аутогено 

заваривање, са атестом 311 сходно СРПС ЕН287-1; 

 да бар један од горе наведених, или други запослени или на други 

начин ангажовани дипломирани инжењер има положени стручни испит 

за бављење пословима безбедности и заштите на раду – лице за 

безбедности и заштиту на раду; 
 

- 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 и копија уверења о 

стручном испиту за бављење пословима безбедности и заштите на 

раду, за једног извршиоца) 
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7. Да располаже довољним техничким капацитетом и то: 

 да поседује апарат за ручно електролучно заваривање - минимум 1 ком; 

 да поседује гаринитуру за аутогено заваривање и резање - минимум 2 

ком; 

 да поседује камион носивости 5 или више тона - минимум 1 ком; 
- Доакз: копија пописне листе закључно са 2014. Годином или копија 

рачуна о набавци опреме, а копија саобраћајне књижице за возило. 

8. Да располаже довољним пословним капацитетом, Образац бр. 7. – Референце 

понуђача и то: 

 да је у претходном периоду од пет година (2010, 2011, 2012, 2013 и 

2014) извео радове на реконструкцији или изградњи котларница са 

сличним описом посла, чија вредност изведених радова мора да буде 

већа од 10.000.000,00 РСД без ПДВ; 

- Доакз: потврде корисника или, рачуни, или окончане ситуације из 

кога су видљиви релевантни подаци: назив и врста радова, датум 

закључења уговора, врста и вредност радова – добара. 

9. 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. 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

 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. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ  ПОНУДЕ 

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Наручилац, спроводи поступак за јавну набавку мале вредности добара ЈН бр. 54/15 – 

Набавка и уградња котла за котларницу у Селтерс бањи, у складу са чланом 39. Закона о 

јавним набавкама. 

 

 
БЛИЖЕ ОДРЕЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Јавна набавка мале вредности добара: Набавка и уградња котла за котларницу у Селтерс 

бањи, детаљно је одређена у делу б). Спецификација добара и радова – Предмер и предрачун 

радова са структуром цене. 

 

 

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 добара – 

одговорног пројектанта; 

8. Попуњен Образац бр. 8 – Списак лица која ће вршити радове 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 

добра 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 и 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. 54/15 

- Набавка и уградња котла за котларницу у Селтерс бањи.  

 
или  

 Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности ЈН бр. 54/15 

- Набавка и уградња котла за котларницу у Селтерс бањи.  
 

или  

Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности ЈН бр. 54/15 

- Набавка и уградња котла за котларницу у Селтерс бањи.  
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 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 добара ЈН бр. 

54/15 –  Набавка и уградња котла за котларницу у Селтерс бањи, 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. 
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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 14.08.2015. 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: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на 

број: подаци о броју или ознаци јавне набавке,  сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број 

или ознака јавне набавке, корисник: буџет Републике Србије.    

 

 

mailto:seltersbanja.pravnasl@gmail.com
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Закључивање уговора  

 

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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Образац бр. 1  

 

ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ 

 

Јавна набавка добара број 54/15: Набавка и уградња котла за котларницу у Селтерс 

бањи. 

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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Образац бр. 2  

 

 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА 

ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

Јавна набавка мале вредности добара ЈН бр. 54/15 - Набавка и уградња котла за 

котларницу у Селтерс бањи. 

 

 

И З Ј А В А  П О Н У Ђ А Ч А  

 

 

 

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива, као и све услове из конкурсне 

документације за јавну набавку мале вредности добара ЈН бр. 54/15 - Набавка и уградња 

котла за котларницу у Селтерс бањи, 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: 54/15 

Добра 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: 54/15 

Добра 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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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: 54/15 

Добра 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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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 

ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈН БР. 54/15 

 

 
        У својству овлашћеног лица за заступање понуђача овим изјављујем да смо упознати са 

свим захтевима и условима у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈН бр. 54/15 - 

Набавка и уградња котла за котларницу у Селтерс бањи. 

 

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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Образац бр. 7 

 

ЈН бр: 54/15 

Добра израде пројектно техничке документације за реконструкцију котларнице 

 

 

ИЗЈАВА ЗА 

РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА 
 

 

Р. 

бр. 
Врста добра Наручилац 

Време 

вршења 

уговора 

Вредност 

уговора 
Контакт особа 

и тел. 

Наручиоца 

1      

2      

3      

 

Услов за исправност понуде је Изјава понуђача (са фотокопијама закључених уговора 

са наручиоцима, рачунима или окончаним ситуацијама) да је у периоду од пет 

претходних година, понуђач, (2010, 2011, 2012, 2013 и 2014) извео радове на 

реконструкцији или изградњи котларница са сличним описом посла, чија вредност 

изведених радова мора да буде већа од 10.000.000,00 РСД без ПДВ;. 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 добарама 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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  Образац бр. 8 

 

Јавна набавка број 54/15 

 Набавка и уградња новог котла за котларницу у Селтерс бањи. 
 

 

Имена извршиоца добара ове јавне набавке који ће вршити добра, које су предмет ове јавне 

набавке: 

 

 

1. Дипломирани инжењер машинства са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача 

радова термотехничких  инсталација, бр. 430: 

 

__________________________ матични број: __________________  

          (име и презиме) 

 

 

2. Лице са положеним испитом за електролучно заваривање, са атестом 111 сходно 

СРПС ЕН287-1: 

 

__________________________ матични број: __________________  

          (име и презиме) 

 

 

3. Лице са положеним испитом за аутогено заваривање, са атестом 311 сходно СРПС 

ЕН287-1: 

 

__________________________ матични број: __________________  

          (име и презиме) 

 

 

4. Лице са положеним испитом за аутогено заваривање, са атестом 311 сходно СРПС 

ЕН287-1: 

 

__________________________ матични број: __________________  

          (име и презиме) 

 

 

5. Дипломиран инжењер који има положени стручни испит за бављење пословима 

безбедности и заштите на раду – лице за безбедности и заштиту на раду; 

 

__________________________ матични број: __________________  

           (име и презиме) 

 

 

________2015. године 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                         ______________________________ 
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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 54/15  

 

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку добара мале 

вредности ЈН бр. 54/15 - Набавка и уградња новог котла за котларницу у Селтерс бањи, 

достављамо следећу понуду.  
 

 

П О Н У Д А  бр. __________  

понуду подносимо:  

                                     1. Самостално,   

2. Заједнички са __________________ 

3. Са подизвођачем _______________ 

(заокружити одговарајуће) 

 
Укупна понуђена цена за ЈН бр 54/15 -  Набавка и уградња новог котла за котларницу у 

Селтерс бањи: 

 

 

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

 

ПДВ 20% ........................................ ____________  динара 
 

 

Са ПДВ ......................................................................... _____________ динара  

 

 
 Важност понуде: 30 дана  

 Рок извршења предметних радова: Набавка и уградња новог котла за котларницу у 

Селтерс бањи, _________ дана, (не дуже од: 30 календарских дана од дана ступања на 

правну снагу уговора); 

 Гарантни рок: __________ (најмање 2 године од примопредаје); 

 Начин плаћања: 

- могуће авансно плаћање до 70% уз обезбеђење гаранције банке за примљени аванс, 

- коначно плаћање: у року до 30 дана од дана примопредаје посла уз записник о 

окончаном обрачуну и пријему опреме и радова.  

 

________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 

Набавка и уградња новог котла за котларницу 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:       54/15 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 
 

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА  

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је: Набавка и уградња новог котла за котларницу у Селтерс 
бањи – Младеновац“, ЈН број 54/15, 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 добра, према структури цене. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати.  
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Извршилац ће идпоручити добра и извршити радове из члана 1. овог уговора са описом 

послова и обимом  наведеним у усвојеној понуди.  

 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ  

Члан 3. 

 

Структура цене по појединим позицијама дата у табели спецификација опреме и радова и 

саставни је део овог уговора. 

 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4. 

 

Сва плаћања по овом уговору Извршиоцу ће вршити Наручилац. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће Извршиоцу исплата уговореног износа из члана 

2. овог Уговора бити извршена на основу окончаног обрачуна по завршетку посла у року до 

30 дана од дана примопредаје опреме и радова. 

Уколико је плаћање са авансом, извођач радова се обавезује да обезбеди гаранцију 

банке за примљени аванс. 

Наручилац ће за потребе контроле извршења овог уговора одредити лице које ће у 

његово име вршити надзор над испоруком и радовима и оверавати грађевински дневник и 

грађевинску књигу. 

Члан 5. 

 

Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова 

у условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора, а према спецификацији опреме и 

радова. 

 

Уговорена цена подразумева набавку и испоруку и уградњу конкретне опреме са 

пратећом атестном и осталом документацијом. 

 

 

 

РОК 

Члан 6. 

 

Рок комплетног завршетка је у оквиру ______ (најдуже 30 календарских дана) од 

дана ступања на правну снагу овог Уговора, а према понуди понуђача. 

  

Извршилац се обавезује да приликом потписивања уговора достави детаљан 

усаглашен (са Наручиоцем) динамички план извршења посла по појединачним позицијама, 

који ће Наручилац прихватити. 

 

Уколико Наручилац утврди да Извршилац не прати динамику извршења посла, и 

ако након писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не 

констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине 

Уговор, уведе другог Извршиоца у посао и изврши наплату менице за добро извршење 

посла. 
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У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извршиоца падају на 

терет уговореног првог Извршиоца. 

 

Члан 7. 

 

Ако Извршилац не обави испоруку опреме и изврши радове у року предвиђеном 

чланом 6. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) 

дневно, рачунајући од укупне вредности уговорених услуга, до максималног одбитка од 10% 

(десет процената) уговорене цене. 

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна. 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

 

Члан 8. 

Извршилац се обавезује да: 

 Послове из члана 1. овог Уговора изврши у складу са одредбама Закона о 

планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр.72/2009), и другим важећим 

законима, прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз 

строго поштовање професионалних правила своје струке, 

 Послове из члана 1. овог Уговора изврши у роковима ближе утврђеним чланом 6. 

овог Уговора, 

 

Извршилац се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као 

и у складу са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Извршилац не поступи у складу са 

обавезама и по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе 

другог Извршиоца у посао и изврши наплату гаранције за добро извршење посла. 

 

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извршиоца падају на 

терет уговореног Извршиоца. 

 

Члан 9. 

 

Садржај и опремање предметног објекта, у оквиру радова који се изводе, мора бити 

у сагласности са пројектном документацијом, техничким условима и законским прописима 

који важе за ову врсту опреме и радова. 

 

Члан 10. 

 

Извршилац се обавезује да према члану 1. овог Уговора испоручи и: 

 

 Пратећу документацију уз опрему, на српском језику или језику произвођача. 

 

Члан 11. 

 

Извршилац се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током 

пружања услуге објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и 

податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима. 
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Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за 

овај Уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим Уговором 

Извршилац ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза. 

 

 

Члан 12. 

 

Извршилац је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог 

уговора. У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, 

накнаду настале штете и наплату менице за добро извршење посла. 
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Члан 13. 

 

Извршилац – извођач радова је одговоран за исправност опреме до тренутка 

испоруке и пријема од стране Наручиоца, као и квалитет испоручене опреме, који ће се 

проверавати после уградње и пуштања у рад. 

 

Уколико услед неисправности опреме Корисник претрпи штету током извођења 

радова, Извршилац је дужан да надокнади исту Кориснику.  

 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 14. 

 

   Извршилац се обавезује да да у року од 10 дана од дана закључења уговора 

достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од најмање 10% 

од укупно понуђене цене са ПДВ са клаузулом „неопозива“, „безусловна“ „платива на први 

позив“ и „без права на приговор“, са роком важења 30 дана дуже од рока извршења посла, 

односно , завршетка радова.  

 

Уколико понуђач захтева авансно плаћање, у обавези је да пре уплате аванса 

обезбеди гаранцију банке за повраћај аванса у целокупном износу, са роком важења, најмање 

30 дана дуже од рока извршења посла. 

 

За период гарантног рока, Понуђач – Извршилац ће пре окончаног обрачуна 

доставити Наручиоцу меничну гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, 

важности 30 дана дуже од гарантног рока у висини од 5% вредности уговора. 

 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

Извршилац мора да продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за 

колико је продужен рок извршења уговорне обавезе. 

 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 15. 

 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу обезбеди потребну документацију и приступ 

објекту неопходан за реализацију послова из члана 1. овог Уговора. 
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Члан 16. 

 

Уколико Наручилац у току извршења посла из члана 1. овог Уговора одустане у 

целини или од појединих делова, дужан је да писмено обавести Извршиоца о свом 

одустајању и да надокнади све трошкове које је Извршилац имао до дана пријема 

обавештења о одустајању. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17. 

 

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог 

уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог 

уговора. 

 

Члан 18. 

 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 19. 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, а Извршилац 

обезбеди гаранцију банке за добро извршење посла. 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 

овлашћених лица уговорних страна. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона 

о облигационим односима. 

 

Члан 20. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од чега је 3 (три) примерка 

за Наручиоца, а 3 (три) примерка за Извршиоца услуга. 

 

Прилог 1. – Понуда понуђача бр. _____ од ___________ године са табелом спецификација 

опреме и радова. 

 

 
             ИЗВРШИЛАЦ                                                        НАРУЧИЛАЦ 

                Директор               Директор 

 

__________________________   __________________________ 

          Проф. др Милица Лазовић 
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  Образац 11. 

 

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. 54/15 од __________ године, 

чији је предмет: Набавка и уградња новог котла за котларницу у Селтерс бањи Института 

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 12. 

 

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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Образац бр. 13. 

 

Образац структуре цене - Спецификација опреме и радова: 

 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - MAŠINSKE INSTALACIJE 

KOTLARNICA SELTERS BANJE U MLADENOVCU I FAZA - ZAMENA KOTLA 

      
REDNI 

BROJ VRSTA I OPIS RADOVA 
JED. 

MERE KOL 
JEDINIČNA 

CENA 

UKUPNA CENA 

          

I. DEMONTAŽA POSTOJEĆIH INSTALACIJA   

1. 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 1 

  

2. Demontaža dimnjače kotla 

prečnika 400 mm (dužine 2 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 

  

3. Demontaža cevovoda dimenzije 

DN150 u kompletu sa termičkom 

izolacijom, u dužini 4m. kom 1 

  

4. Demontaža leptir ventila 

dimenzije DN150, u kompletu sa 

opremom za montažu. kom 2 
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5. Demontaža bazdarenje i 

ponovna montaza sigurnosnog 

ventila sa tegom na 

toplovodnom kotlu, u kompetu sa 

kontraprirubnicama i ostalom 

opremom za montažu.  kom 1 

  

6. Demontaža servisiranje i ponovna 

montaza cirkulacione pumpe u 

krugu toplovodnog kotla, 

proizvođača "IMP", Slovenija, 

dimenzije DN80. Ugradnja na 

krug novog kotla. kom 1 

  

I. 
DEMONTAŽA POSTOJEĆIH 

INSTALACIJA 
    

  

          

II. MONTAŽNI RADOVI - KOTLARNICA   

1. 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. U kompletu sa 

digitalnom kotlovskom 

regulacijom Vitotronic 100 GC1B i 

ožičenjem. 

    

  

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 
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- 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       

- 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 
  

  

 KOMPLET POZICIJA 1. kom. 1   

2. Izrada i montaza dimnjace od 

crnog lima dimenzije 350mm 

duzine 2000mm sa izolacijom od 

mineralne vune debljine 100mm i 

Al lima debljine 0,7mm  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. 1 

  

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. 1 

  

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.  

Navoj priključka R 1/2. Proizvod 

"Viessmann", Nemačka ili kom. 1 
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ekvivalentno. 

6. Godisnji servis  gorionika 

namenjenog za rad na mazut na 

kotlu neto snage 1000 kW. U cenu 

uračunati povezivanje gorionika 

sa senzorikom novog kotla, 

demontažu gorionika i montažu 

na novi kotao. 

  

  

Tehničke karakteristike:       

- Proizvođač: "Weishaupt"       

- Tip: MS7Z       

- Snaga motora: 3 kW       

- Radni napon: 3x400V;50Hz       

- Nominalna jačina struje: 10,4/6 

A 
    

  

-U cenu je uračunato puštanje u 

rad gorionika od strane 

predstavnika ovlascenog 

servisera. 

    

  

 KOMPLET POZICIJA 6. kom. 1   

7. 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. U cenu 

uračunati ožičenje ventila. 

  

  

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       

 KOMPLET POZICIJA 7. kom. 1   

8. Isporuka i montaža termometra 

staklenih sa mernim opegom od 

0-120°C EK, sa čaurom za kom. 2 
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termometar MS EK. 

9. Isporuka i montaža manometra 

80 u kompletu sa 

manometarskom slavinom R3/8" 

opsega merenja 0-16 bar. kom. 2 

  

10. Isporuka i montaža slavina za 

punjenje i pražnjenje, proizvod 

"Slovarm", ili ekvivalentno, 

zajedno sa kapom i lancem, 

sledećih dimenzija:   

  

R1/2" kom. 5   

11. Isporuka i montaža crnih čeličnih, 

bešavnih cevi, za izradu cevne 

mreže u okviru kotlarnice, 

sledećih dimenzija:   

  

Ø 60,3x2,9 mm (2")  m 2   

Ø 114,0x3,6 mm (4")  m 8   

12. 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%  

  

13. 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 7 

  

14. 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. 1   

15. 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. 3   
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16. 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. 1   

17. 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   

         

II. MONTAŽNI RADOVI - KOTLARNICA   

          

  MAŠINSKE INSTALACIJE     

I. 
DEMONTAŽA POSTOJEĆIH 

INSTALACIJA 
  

  

  

II. 
MONTAŽNI RADOVI - 

KOTLARNICA 
  

  

  

       

  UKUPNO (I+II)  OSNOVICA ZA PDV:  

     PDV 20%:  

   UKUPNO DINARA SA PDV-om:  

       

  

NAPOMENA: Uz ponudu dostaviti tehnički katalog ponuđene opreme 

sa tehničkim karakteristikama. 

       

      

      

    
  

 

 

Датум                           Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 


