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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем 
тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 08-2/2014 заведене под бројем 
2810/14  и Решења о образовању комисије за јавну набавку 08-2/2014  заведене под            
бројем 2810-1/14, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку „Пројекат модернизације измењивачке станице“  
ЈН бр. 08-2/2014 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испoруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

 
 
 
 
4 

 
 

IV 

Техничка документација и планови, односно 
документација о кредитној способности наручиоца у 
случају јавне набавке финансијске услуге кредита   

 
 

10 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
 Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП ТОПЛИФИКАЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
Адреса: Змај Јовина бр. 26 , 22000 Сремска Митровица 
Интернет страницa : www.smtoplana.rs 
Email: smtoplana@ptt.rs 
 

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

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.08-2/2014 су УСЛУГЕ  – „ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ 
ИЗМЕЊИВАЧКЕ СТАНИЦЕ“ 

 

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

5. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Радивоје Голубовић 
Е - mail адреса : smtoplana@ptt.rs  ,  факс.022/610 579 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smtoplana.rs/
mailto:smtoplana@ptt.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.03/2014 су набавке УСЛУГЕ- ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ 
ИЗМЕЊИВАЧКЕ СТАНИЦЕ“ 
 
    ОРН 
 

   71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге 
 

 

    71320000 - Услуге техничког пројектовања 
 
 

2. Партије 
 

Набавка није обликована у више партија.  

 
 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

за израду главног машинског и електро пројекта аутоматизације измењивачке станице 
 

Потребно је урадити Главни машински и електро пројекат аутоматизације измењивачке 
станице у оквиру кога је потребно обезбедити виши ниво аутоматског управљања 
постројењем измењивачке станице узимајући у обзир да се процес рада овог постројења 
једним делом одвија у производним погонима ТЕ-ТО ‟‟Сремска Митровица‟‟ а другим делом у 
погону ЈКП ‟‟Топлификација‟‟ и узимајући у обзир неопходну комуникацију која се остварује 
током процеса производње између посада ова два предузећа.  

 

У оквиру израде пројекта потребно је извршити снимање постојећег стања и постојећег 
нивоа аутоматизације у измењивачкој станици и на основу снимљеног стања у договору са 
Инвеститором утврдити обим неопходних радова на додатној аутоматизацији комплетног 
система.  

 

Главним машинским пројектом обухватити уградњу новопројектоване опреме за потребе 
даље аутоматизације пстројења: измењивачи пара – вода, пумпног постројења, система за 
одржавање притиска, обезбеђење експанзије, сакупљање и поврат кондензата и за допуну 
система. Осим аутоматске допуне обавезно  предвидети обилазни вод за ручну допуну 
система. 

Главним електро пројектом обухватити сва решења за замену дотрајале електроенергетске 
опреме (која ће се дефинисати у договору са Инвеститором) као и инсталацију 
новопројектоване опреме за потребе аутоматизације постројења.  

 

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА 

javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s71000000-8')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s71000000-8//71300000-1//71320000-7')


Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.08-2/2014 5/32 

 

 

Из измењивачке станице се топлотном енергијом снабдева око 80% од укупне грејне 
површине топлификационог система града Сремска Митровица. 

 

Постојећи систем за снабдевање топлотном енергијом састоји се из дела постројења за 
производњу топлотне енергије у власништву ‟‟ТЕ-ТО Сремска Митровица‟‟ и измењивачке 
станице и пумпног постројења у власништву ЈКП ‟‟Топлификација‟‟.  

 

Топлотна енергија производи се у парним и вреловодним котловима ТЕ-ТО. У саставу ‟‟ТЕ-
ТО Сремска Митровица‟‟ инсталисани су следећи котлови: 

 два парна котла на природни гас и мазут (К-3 и К-4) капацитета 80 t/h сваки (изграђени 
1977), 

 једна кондензациона турбина са два регулисана одузимања за технолошке потребе и 
максималне 

електричне снаге 32 МWе (G - 32). 

 помоћна котларница у којој се налазе три Steambloc kotla (S-2400/1,2 и 3) на природни 
гас и 

мазут, од којих два котла типа S-2400/1 и 2400/3 производе 2x24t/h сувозасићене 

паре апсолутног притиска 5 бара, а један котао S-2400/2 је 2011 године адаптиран у 
вреловодни 

котао снаге 15,64 МW. 

 котао на биомасу снаге 18МW који је изграђен 2012. године 

 

 

Постројење измењивачке станице у власништву ЈКП ‟‟Топлификација‟‟ обухвата систем: 

 Измењивача топлоте (водена пара/вода) у којој пара произведена у котловима ‟‟ТЕ-ТО 
Сремска Митровица‟‟ предаје топлоту води вреловодног система грејање, 

 Конденз станице за прикупљање и транспорт кондензата до напојног резервоара 

 Циркулациони систем који се састоји од два степена циркулационих пумпи.  
 Систем за експанзију и одржавање притиска у вреловодној мрежи,  

 Припадајуће цевоводе, арматуру и елктроопрему. 

 

У пумпно измењивачкој станици се за загревање воде користи пара у три паралелно 
постављене линије са измењивачима типа пара – вода. Свака линија се састоји из 
измењивача топлоте - кондензатора (у којима је предвиђено да се користи пара 5 бар) сваки 
капацитета по 10МW  и потхлађивача (за кондензат паре 5 бар, сваки капацитета по 1,33 
МW). 

У циркулационом постројењу предвиђено је да се притисак остварује у два степена. 
Повратна вода из мреже се враћа у повратни колектор. Пумпе ниског притиска пребацују 
воду из повратног колектора у међуколектор. Из међуколектора, пумпе високог притиска 
пребацују воду у напојни колектор. Из напојног колектора вода се усмерава у вреловодни 
котао S-2400/2 и у котао на биомасу. Из оба вреловодна котла се вода транспортује у нови 
вреловодни котловски колектор. Између напојног колектора и новог вреловодног колектора 
постоји бy пасс преко којег је могуће воду пребацити директно обилазећи вреловодна 
постројења. Из новог врлеловодног колектора вода се кроз измењивачку станицу пара-вода, 
преко потхлађивача и кондензатора одлази у систем и даље се транспортује до 167 
индиректних топлотних подстаница у граду. Шема веза у измењивачкој станици омогућава 
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проток грејне воде кроз измењиваче пара - вода или обилазним водом око сваког од 
измењивача у зависности од тога које котловско постројење је у раду. 

Првобитним пројектним решењем је предвиђено да се топла вода загрева до температуре 
1300C, тренутно је важећи температурни режим 110/700C. Повезивање измењивача топлоте 
са системом остварено је тако да је омогућен појединачан рад појединих система 
измењивача топлоте (кондензатор – потхлађивач) и циркулационих пумпи ниског и високог 
притиска.  

Систем омогућује дистрибуцију воде према потрошачима са 3 циркулационе пумпе високог 
притиска међусобно паралелно везане  (уграђене су 4 парлалелно везане циркулационе 
пумпе високог притска од којих је једна резервна) и три пумпе ниског притиска такође 
међусобно паралелно везане (уграђене су 4 паралелно везане пумпе ниског притиска од 
којих је једна резервна). Пумпе високог и пумпе ниског притиска су преко разделника 
међусобно редно везане.  

Постројење за одржавање притиска састоји се од експанзионе посуде од 30м3, две диктир 
пумпе са електромоторним погоном за одржавање притиска, преструјног и сигурносног 
вентила као и остале потребне арматуре. Пумпе од којих је једна радна а друга резервна 
узимају воду из отвореног експанзионог суда и помоћу преструјног и сигурносног вентила 
одржавају статички притисак. Системом вентила могуће је обезбедити да се жељени 
статички притисак система одржава у повратном колектору или у међуколектору. 

Пројектом је предвиђено да се одвођење кондензата из кондензатора врши помоћу 
електромоторних пролазних вентила, преко потхлађивача где се потхлађује на температуру 
од 900C и скупља у резервоарима за сакупљање кондензата. Сваки пар кондензатор – 
потхлађивач има свој резервоар који су међусобно повезани. На два резервоара за 
сакупљање кондензата се налазе по две пумпе (једна радна једна резервна) за транспорт 
кондензата које кондензат транспортују до напојног резервоара.  

Допуњавање система деми водом и одржавање притиска у систему се врши диктир 
системом. Деми вода из хемијске припреме воде цевоводом DN 65 долази у експанзиону 
посуду. Ниво воде у експанзионој посуди се одржава ручно (допуна по потреби), а стално се 
контролише путем водоказног стакла. Из експанзионе посуде диктир пумпе узимају воду и 
допуњавају њоме систем уколико је то потребно односно уколико је притисак нижи од 
задатог, а уколико није онда вода преко преструјног вентила DN 40 циркулише поново преко 
диктир пумпи. Уколико дође до пораста притиска више од предвиђеног онда вода из система 
струји преко сигурносног вентила у експанзиону посуду. Пририсак у систему се задаје путем 
притска у тлачној посуди преструјног вентила, а максимални дозвољени притисак преко 
притиска у тлачној посуди сигурносног вентила. Системом веза притисак се може одржавати 
или у повратном колектору или у међуколектору зависно од погонских потреба. 

 
За мерење преузете топлотне енергије од ‟‟ТЕ-ТО Сремска Митровица‟‟ на потисном воду 
топловода DN 400, на изласку из измењивачке станице уграђено је мерило топлоте типа 
''WORTEKS'' –ENDERSS HAUSER TIP RMS 621, DN300, власништво ЈП ‟‟Панонске 
електране‟‟ - ‟‟ТЕ-ТО Сремска Митровица‟‟. Такође на повратном воду DN400 уграђено је 
ултразвучно мерило топлоте произвођача „Kamstrup‟‟, власништво ЈКП ‟‟Топлификација‟‟. 

У систему се тренутно циркулација воде остварује радом три пумпе високог притиска и три 
пумпе ниског притиска којим се управља преко фреквентних регулатора. Регулација брзине 
пумпе у зависности од жељеног притиска се задаје са дисплеја фреквентних регулатора на 
вратима електро ормана или са touch  панела.  

Заштита циркулационих пумпи од ниског притиска на усису пумпи (заштита од рада на суво) 
је остварена помоћу пресостата уграђених на повратном колектору за пумпе ниског притиска 
односно на међуколектору за пумпе високог притиска. 

Регулација температуре воде у потису према граду се одржава аутоматски преко задате 
криве грејања у зависности од спољне температуре а може се одржавати и ручно 
задавањем степена отворености парних вентила или вентила на хладној рециркулацији 
вреловодног постројења, како би се достигла жељена температура воде.  
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У командној кабини руковаоца ЈКП ‟‟Топлификације‟‟ постоје два TouchScren-a, један 
власништо ЈКП ‟‟Топлификација‟‟ преко којег се прате параметри пумпног постројења и 
измењивачке станице и други власништво ТЕ-ТО преко којег се прате параметри постројења 
вреловодног котла и котла на биомасу. Руковаоц ЈКП ‟‟Топлификација‟‟ преко TouchScren-a у 
власништву ТЕ-ТО задаје жељени клизни дијаграм (у 7 тачака) док у остале параметре 
система има увид без могућности управљања истим.  

 

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 

 

На основу снимљеног стања и постојећег нивоа аутоматизације постројења, пројектом 
предвидети замену или допуну неопходне арматуре, уградњу недостајуће као и замену 
неадекватне мерно-регулационе опреме за  управљање системом и за праћење свих 
мерених величина (притисак, температура, проток, топлотна енергија, ниво у експанзионој 
посуди, ниво у сабирницима кондензата и др.) као и допуну свих других елемената система, 
како би се створили услови за виши ниво аутоматизованости рада постројења. Предвидети 
уградњу регулационог вентила са електромоторним погоном на потисном воду према граду, 
који ће регулисати температуру полазне воде у зависности од спољне температуре према 
задатом клизном дијаграму уз обавезну могућност ручног задавања жељене температуре. 
Сва решења пре коначне разраде усагласити са Инвеститором. 

Потребно је предвидети уградњу програмабилног логичког контролера, који ће обезбедити 
што је могуће виши ниво аутоматског управљања измењивачком станицом – аутоматско 
вођење електромоторних вентила на парним водовима, аутоматско вођење циркулационих 
пумпи са фреквентно регулисаним електромоторним погоном, диктир пумпи са фреквентно 
регулисаним електромоторним погоном за аутоматско одржавање притиска у циркулационом 
постројењу, аутоматски рад пумпи за поврат кондензата и одржавање нивоа у сабирницима 
кондензата помоћу сензора нивоа, аутоматску допуну система ХП водом. Предвидети 
аутоматску допуну система HP водом или кондензатом тако да се испоштују процедуре 
обавештавања радника ТЕ-ТО ‟‟Сремска Митровица‟‟ приликом сваке допуне система. 

PLC је потребно имплементирати у постојећи надзорно управљачки систем (Wonderware in 
Touch SCADA). Надзорно управљачки систем треба да региструје, обрађује и архивира 
процесне податке, управља радом постројења, да обезбеђује највиши могући ниво 
сигурности и поузданости управљања као и да омогући повезивање и комуникацију са 
мерном и управљачком опремом различитих произвођача.  

 

Обезбедити два режима рада пумпи: 

 
1. Ручни режим рада (руковаоц бира пумпе у погону и задаје фреквенцију 

електромотора) 
- са панела у командној кабини  
- са постојећег дисплеја фреквентних регулатора на вратима електро ормара  

2. Аутоматски режим рада (пумпе одржавају задату вредност притиска на потисном 
колектору) 

 

Обезбедити праћење подешених брзина (фреквенција) електромотора пумпи и свих 
релевантних вредности притисака из командне кабине у измењивачкој станици. 

 

 

Потребно је предвидети следећа мерења и регулације: 

 температуру на потису према граду 

 температуру на поврату из града 

 температуру у напојном колектору 

 температуру у новом вреловодном котловском колектору 
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 притисак на повратном колектору (поврат из града) 

 притисак на међуколектору 

 притисак на колектору потиса пумпи – напојном колектору 

 притисак на новом вреловодном котловском колектору 

 притисак на усису сваке пумпе 

 притисак на потису сваке пумпе 

 притисака на потисном колектору (потис према граду) 

 мерење протока воде (ултразвучно мерило топлоте) на потису ка граду 

 мерење предате топлотне енергије 

 мерење нивоа воде у експанзионој посуди 

 мерење нивоа кондензата  

 и друга мерења која се покажу као неопходна за надзор и управљање процесом 
производње 

 
На Touch Screen-u предвидети приказ свих мерених величина, као и свих параметара који се 
користе у раду постројења на постојећем нивоу аутоматизације као и неопходних мерених 
величина и параметара који ће бити дефинисани на вишем нивоу аутоматизованог рада 
постројења. Такође на Touch Screen-u предвидети приказ свих параметара рада који су 
доступни руковаоцу ЈКП „‟Топлификација‟‟ а који се односе на рад постројења у саставу ТЕ-
ТО: вреловодно постројење котла S 2400/2, постројење парног котла и котла на биомасу. 
Обезбедити руковаоцима ТЕ-ТО „‟Сремска Митровица‟‟ могућност увида у радне параметре 
пумпног постројења      ЈКП „‟Топлификација‟‟ без могућности управљања истим. Омогућити 
да руковаоц    ЈКП ‟‟Топлификација‟‟ задаје жељени клизни дијаграм и када се у ТЕ-ТО 
створе услови да може управљати вентилима на потисном и повратном воду котла на 
биомасу, док у остале параметре система има увид без могућности управљања истим.  

 

PLC  треба да буде слободно програмабилан, модуларног типа тј. са могућношћу проширења 
основног модула са улазно излазним јединицама тј. комуникационим модулима и да између 
осталог испуњава и следеће:  

- сат и датум реалног времена са батеријским бекапом, обезбеђено батеријско напајање,  

- могућност комуникације са постојећом мерном и управљачком опремом 

- обезбеђен софтвер (OPC server) за приступ постојећем систему за даљински надзор и 
управљање – ''Wonderware” Run Time In Touch SCADA 

- обезбеђен ''Webserver'' и могућност приступа контролеру преко стандардног интернет 
претраживача (MS Internet explorer, Mozila Fire Fox, Google Chrome,…)- могућност комуникације 
са диспечерским центром (Ethernet priključak) 

- могућност слободног креирања графичког приказа измењивачке станице приликом wеб 
приступа 

- могућност комуникације са мерилима троплоте (РС232 серијска веза или Мбус комуникација) 

- одговарајући број аналогних улаза основног модула  

 

- одговарајући број аналогних излаза основног модула  

- одговарајући број дигиталних улаза основног модула  

- одговарајући број дигиталних излаза основног модула  

 

Електроенергетске инсталације  
 

Проверити све елементе електроенергетских инсталација (напајање свих потрошача, 
електромоторни развод, систем заштите) и по потреби а у договору са инвеститором 
предвидети замену. 
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Дефинисати кабловске трасе и начин полагања каблова. Кабловски канали морају бити 
физички одвојени од техничких канала за одвођење воде и морају имати предвиђене носаче 
кабловских регала. 

Пројектом обрадити све енергетске каблове до свих нових потрошача електричне 
енергије.  
 
Систем за надзор и управљање 
 
Предвидети управљање постројењем преко програмабилног логичког контолера (PLC–а), 
комуникацију са оператерима преко екрана за командовање додиром (Touch Screen) и радне 
станице (PC рачунар са пратећом опремом) са које ће се вршити надзор и управљање 
комплетним системом из SCADA окружења.   

Сва мерења и све надзорне (сигнализација), заштитне (аларми) и управљацке функције 
комплетног постројења, морају бити доступне и са TouchScreen–a и са PC на којем су 
инсталирани потребни софтвери.  

 
Садржај пројектне документације 

 
Пројекат урадити тако да омогућава реализацију пројектног решења у фазама. У првој 

фази неопходно је извести радове на изради новог командног пулта и уградњу електронског 
регулатора и остале опреме која ће омогућити реализацију комплетног пројектног решења по 
целинама (циркулационо постројење, диктир систем, систем за сакупљање и поврат 
кондензата, допуна система).   
 

Неопходно је да пројекат садржи: 
Општу документацију 
Опште и техничке услове за пројектовање и извођење радова 
Прилог мера заштите на раду 
Детаљан технички опис 
Све потребне прорачуне 
Предмер и предрачун свих радова са опремом раздвојене по целинама тако да се 

реализација пројектног решења може вршити независно за сваку целину и да предмер радова 
из пројектне документације за сваку целину буде основа за набавку радова. 

Комплетну графичку документацију (технолошку шему са приказаним стварним 
параметрима система, шеме везе,  диспозицију нове опреме, шеме аутоматског управљања, 
шеме електро повезивања итд.) 

 
 

Расположива пројектна документација која може бити достављена за потребе израде пројектне 
документације: 
 
1. Извод из актуелизације инвестиционог програма за изградњу топлификације града Сремска 

Митровица – измењивачка станица I фаза бр. 88-248 А/2 - јун 1988. 
2. Извод из пројектно-техничке документације главног машинског пројекта Измењивачке 

станице бр. 88-248 B/М2 - јун 1988. 
3. Извод из главног пројекта мерења, регулације, управљања и електромоторног развода бр. 

88-248B/Е2 - јун 1988. 
 

4. Главни пројекат мерења, регулације, управљања и електромоторног развода бр. 86-132/Е - 
април 1986. 

7. Главни пројекат адаптације измењивачке станице у Ср.Митровици – Главни машински 
пројекат израђен од стране ''Термоенергоинжењеринг'' д.о.о. Београд. (електронска форма) 

8. Главни пројекат адаптације измењивачке станице у Ср.Митровици – Главни 
електротехнички пројекат израђен од стране ''Термоенергоинжењеринг'' д.о.о. Београд. 
(електронска форма) 

 
 
Пројекат доставити у 6 примерака и у електронској форми.
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S R E M S K A  M I T R O V I C A  

Zmaj Jovina 26, 22000 Sremska Mitrovica 
 
 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
Нема 
 

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

ЗАКОНА 
 

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

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

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

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. 
тач. 3) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона). Овај услов није 
применљив за ову набавку. 
 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,   дефинисане чл. 76. 
Закона, и то:  

      1)  Да понуђач у поступку предметне јавне набавке располаже 
           неопходним  пословним капацитетом 
           и то да је у претходне три обрачунске године од дана објављивања  

     позива за  подношење  понуда реализовао уговоре чији је предмет       
     израда пројектне документације исте или сличне предмету јавне набавке,  

                минималне укупне вредности 1.650.000,00 динара. 
                   (Тражи се вредност реализованих пружених услуга а не вредност  
                  закљученог уговора). 
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Zmaj Jovina 26, 22000 Sremska Mitrovica 
Као доказ доставити:                                                                                                                

Попуњен, потписан и оверен  образац Списак извршених  радова - стручне 

референце    и потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене,        

потписане и оверене печатом референтних наручилаца  

            У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба   
            доставити за подизвођача. 
 
             
      
                2)  да располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да је               
                     у могућности да ангажује (по основу радног односа) следећа  
                     потребна лица: 
                     - најмање 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом   
                     352–Одговорни пројектант управљања електромоторним  
                     погонима- аутоматика, мерења и регулација    
                     - најмање 1 дипломирани машински инжењер са лиценцом 330 –   
                     Одговорни пројектант термотехнике  , термоенергетике, процесне  
                     и гасне технике  
Као доказ доставити Изјаву којом овлашћено лице понуђача потврђује да    испуњава   
         услов који се односи на захтевани кадровски капацитет, са навођењем података о 
         напред захтеваним лицима (име и презиме, врста и степен стручне спреме) ,   
         приложити фотокопије М образаца за лица у радном односу . 
         Доставити Фотокопију важеће лиценце 352 и потврду о важењу исте. 
         Доставити Фотокопију важеће лиценце 330 и потврду о важењу исте. 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који 
ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 
. 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 
3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
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овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање.  
                                                                    
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана   од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V 
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке услуге  – „ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ 
ИЗМЕЊИВАЧКЕ СТАНИЦЕ“ ,  број 08-2/2014, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 
3)Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуде; 
4)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији); 
6)Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине; 

 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке услуге  – „„ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ 
ИЗМЕЊИВАЧКЕ СТАНИЦЕ“ , број 08-2/2014 испуњава све услове из чл. 75.Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуде; 
 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији). 

 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
 

 

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Топлификација“ , Змај Јовина 26, Сремска 
Митровица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра  УСЛУГЕ- „ПРОЈЕКАТ 
МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ИЗМЕЊИВАЧКЕ СТАНИЦЕ“, ЈН бр.08-2/2014- НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
13.11.2014.године до 13 00 часова 
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
    
Понуда мора да садржи: 
 

1. Образац понуде, попуњен , потписан и оверен 
2. Докази испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке   од 1-6 (изјава) 
3. Докази испуњености додатних услова од 1-2 
4. Модел уговора, 
5. Образац структуре цене, 
6. Образац трошкова припреме понуде (није обавезно), 
7. Образац изјаве о назависној понуди, 
8. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,(обавезни 

услов тачка 6.) 
9. Референц листа, 
10. Потврда о референтним набавкама 

 

3. ПАРТИЈЕ 
 

Јавна набавка није обликована по партијама. 
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4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Топлификација“ 
Змај Јовина 26 Сремска Митровица ,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку  услуге,- „ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ 
ИЗМЕЊИВАЧКЕ СТАНИЦЕ“ , ЈН бр. 08-2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуге,– „ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ 
ИЗМЕЊИВАЧКЕ СТАНИЦЕ“ , ЈН бр. 08-2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Опозив понуде за јавну набавку услуге,– „ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ 
ИЗМЕЊИВАЧКЕ СТАНИЦЕ“ , ЈН бр. 08-2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге„ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ 
ИЗМЕЊИВАЧКЕ СТАНИЦЕ“ , ЈН бр. 08-2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 
6) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана након израде пројекта., на основу документа који испоставља 
понуђач, а којим је потврђена извршење услуге. 
 
9.3. Захтев у погледу рока  извршења услуге, 
Рок извршења , не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора. 
 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
9.5. Други захтеви  
 
Нема 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
У цену је урачуната  цена предмета јавне набавке и  испорука. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 
 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ 
СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Не траже се средства обезбеђења. 
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца 
ЈКП Топлификација, Змај Јовина 26, 22000 Сремска Митровица, електронске 
поште на e-mail smtoplana@ptt.rs или факсом на број 022/610579] тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.08-2/2014“. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
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16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како 
да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 
30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио повољније услове плаћања. У 
случају истих понуђених услова плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио краћи рок извршења. 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у 
поглављу XII конкурсне документације). 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
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комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на 
e-mail:smtoplana@ptt.rs, факсом на број 022/610579 или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено. 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 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 10 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 
отварања понуда 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 друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: 
буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 40.000,00 
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 
или обустави поступка, такса износи 40.000,00 динара уколико процењена вредност 
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о 
отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % 
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку “ Пројекат 
модернизације  измењивачке  станице“ ЈН 08-2/2014 
 
 1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник 
у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ “ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ИЗМЕЊИВАЧКЕ 
СТАНИЦЕ“ ЈН 08-2/2014 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок израде пројекта 
 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ИЗМЕЊИВАЧКЕ СТАНИЦЕ  
 
Закључен између: 
Наручиоца  ЈКП Топлиофикација.  
са седиштем у Сремској Митровици, улица Змај Јовина број 26 ПИБ:.100791738 
Матични број: 0808198969 
Број рачуна: 355-1000673-65 Назив банке:Војвођанска банка, 
Телефон:022/610584.Телефакс:022/610579 
кога заступа Славко Сладојевић дипл.правник 
(у даљем тексту: наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: понуђач), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: 08-2/2014 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац , сходно одредбама Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012), спровео поступак јавне набавке мале 
вредности за услугу израде пројектa модернизација измењивачке станице                
број 08-2/2014  и да је после спроведеног поступка изабрао Понуђача  за пружање 
услуга израде пројектна модернизације измењивачке станице 
 
 

Члан 2. 
 
Предмет овог Уговора је пружање услуге израде главног машинског и електро пројекта 
аутоматизације измењивачке станице према понуди број ___________од 
________године. 

 
Члан 3. 

 
Уговорну цену чини укупна цена у износу од  ________________ динара безПДВ-а, 
односно ______________ динара са  ПДВ-ом. 
Уговорна цена је фиксна и не може се мењати. 
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Члан 4. 
 
Обавезује се Наручилац  да цену предмета уговора измири уплатом на текући рачун 
Понуђача  број ____________________ код ___________________________ . 
 

Члан 5. 
 
Давалац услуге се обавезује да услугу из члана 2. овог Уговора изврши у свему под 
условима из прихваћене понуде број ___________ од __________ године.  
 

Члан 6. 
 
Давалац услуге се обавезује да изврши предмет уговора у року од ______ 
календарских дана од дана закључења уговора. 
Давалац услуге гарантује наручиоцу да услуге које су предмет овог уговора 
,испуњавају све стандарде за ову врсту услуга. 
 

Члан 7. 
 
Све евентуалне спорове који настану из овог уговора или поводом њега,уговорне 
стране ће покушати да реше споразумно.Уколико то није могуће , спор ће се решавати 
преко стварно надлежног суда. 
 

Члан 8. 
 
На све што није регулисано овим уговором , примениће се одредбе позитивних 
прописа. 

 
Члан 9. 

 
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест) истоветних примерака , од којих свакој уговорној 
страни припадају по 3 (три) примерка. 
 
 
 
 
           Наручилац                                                                            Понуђач                                                                                               
__________________________                                            ______________________ 
     Славко Сладојевић       
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IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 
 
Израда пројекта модернизација   цена без ПДВ-а______________________ 
Измењивачке станице 
 
                                                             Цена са ПДВ-ом______________________ 
 
 

 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке “ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ИЗМЕЊИВАЧКЕ СТАНИЦЕ“, 
бр.08-2/2014 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 
 

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач..............................................у отвореном поступку јавне набавке 
“ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ИЗМЕЊИВАЧКЕ СТАНИЦЕ“ бр.08-2/2014, 
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је 
ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                                 __________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

Број јавног позива: 08-2/2014 

(референц листу доставити за претходне 5 година – 2008, 2009, 2010,2011, 2012. и 2013. 

годину) 

Спецификација сличних уговора извршених у претходних 5 године.           

 

 

р.бр 

назив корисника спецификација 

извршених услуга 

које се односе на 

предмет јавне 

набавке 

вредност услуге 

која је предмет 

јавне набавке 

(без ПДВ-а) 

период испоруке 

адреса 

контакт особа или надзорни 

орган  

број телефона 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

УКУПНО (без ПДВ-а):  

 

Прилог уз референц листу:  

Оригиналне Потврде издате од стране наручилаца наведених у референц листи. 

 

 

                           М.П.          Потпис овлашћеног лица понуђача:  

 

 


