
ПОТВРДА О ДОСТАВИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
EЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ
за јавну набавку бр. 12Р/15

 Радови на демонтажи старог котла на чврсто гориво и набавка и уградња
новог котла на пелет

Потврђујем да сам у име предузећа
Назив предузећа: ______________________________________________
ПИБ: ____________________________
Седиште предузећа: _______________________________ бр. ___
Место: ____________________________
Контакт особа: _____________________________
Контакт телефон: _______________________________ факс: ______________
Е mail:                        ___________________________________

примио/преузео конкурсну документацију за јавну набавку бр.  12Р/15 -    Радови на
демонтажи старог котла на чврсто гориво и набавка и уградња новог котла на
пелет.

Потписану и оверену потврду о пријему конкурсне документације понуђач је  у
обавези  да  достави  Наручиоцу  скенирану  на  e-mail:
javnabdimitrovgrad  @gmail.com. ,  факсом  на број 010 361 110  или   поштом на
адресу Општина Димитровград , Балканска 2, 18320 Димитровград. 

Напомена:  Ради  брже  комуникације  молимо  Вас  да  потписану  потврду  о
пријему/преузимању вратите Наручиоцу мејлом или факсом.

ДАТУМ: _______.2015

Овлашћено лице:                         ___________________________

ПОТПИС: ___________________________                   М.П.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Број: 404-4/2015-II/3
04.02.2015. година
ДИМИТРОВГРАД

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС'' број 124/12),
члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС'' број 29/13)
и Одлуке о покретању поступка бр. 404-4/2015-II/1, од 02.02.2015. године, Комисија за
јавну набавку општине Димитровград сачињава следећу конкурсну документацију:

 ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 12Р/15
Радови на демонтажи старог котла на чврсто гориво и набавка и уградња новог

котла на пелет

Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда: 06.03.2015.године до 12:00 часова

Јавно отварање: 06.03.2015.године у 12:30 часова

ДИМИТРОВГРАД, јануар 2015. ГОДИНЕ
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

I ДЕО 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА 
4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
5.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА  О  ЈАВНИМ  НАБАВКАМА  И  УПУСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИЊИНЕ ПОНУДУ
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ( Садржина и начин попуњавања)
8. МОДЕЛ УГОВОРА ( Начин попуњавања Модела)
9. СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (шта подразумева)  
10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ( Садржина и начин попуњавања)
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ( Садржина и начин попуњавања)
- Образац 1 Образац за оцену испуњености услова  ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама
- Образац 1а Образац за оцену испуњености услова  ПОДИЗВОЂАЧА из члана 75.и 76.
Закона о јавним набавкама
- Образац 2 Подаци о понуђачу
- Образац 3а Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима
- Образац 3б Изјава понуђача о ангажовању подизвођача
- Образац 4 Општи подаци подизвођачу
- Образац 5  Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду
- Образац 6 Општи подаци о члану групе понуђача
- Образац 7 Изјава понуђача о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован за
извођење радова у предметној јавној набавци
- Образац 8 Списак изведених радова
- Образац 9 Потврда Наручиоца о изведеним радовима
- Образац 10. Изјава о прибављању полисе осигурања
- Образац 11 Изјава о независној понуди
- Образац 12 Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
- Образац 13 Модел уговора
- Образац 14 Образац понуде
- Образац 15 Трошкови припреме понуде
- Образац 16 Менично писмо

II ДЕО – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- Образац 17 Предмер и предрачун радова  
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Укупан број страна конкурсне документације: 67

 ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 12Р/15

ДЕО I
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 НАРУЧИЛАЦ :           Општина   Димитровград
ул. Балканска 2, 18320 Димитровград
www.dimitrovgrad.rs

1.2     ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.

1.3     ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Радови на демонтажи старог котла на чврсто
гориво и набавка и уградња новог котла на пелет

1.4 ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ РАДИ: закључења уговора о јавној набавци.

1.5 ОСОБА ЗА КОНТАКТ: Наташа Каменов,  телефон 010/361-108 лок.109,
010/361- 582, 063/7756448 у периоду од 8:00 до 14:00 часова сваког радног дана.
Е-mail адреса : javnabdimitrovgrad@gmail.com  - број факса: 010/361-110.

 2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  И  ОЗНАКА  ИЗ  ОПШТЕГ  РЕЧНИКА
НАБАВКЕ : 
Радови на демонтажи старог котла на чврсто гориво и набавка и уградња новог
котла на пелет

Ознака и назив из општег речника набавки: 45331000 - радови на инсталацији грејања,
вентилације и климатизације

3.  ВРСТА,  ОПИС  И  КОЛИЧИНА  РАДОВА  КОЈИ  СУ  ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА
РАДОВА 

Врста,  опис  и  количина  радова  дати  су  у  предмеру  радова  који  су  саставни  део
конкурсне документације,   (ДЕО II).

Контрола  извршења радова ће  се  спроводити  преко надзорног  органа Наручиоца,  а
понуђач  је  дужан  да  обезбеди  гаранцију  квалитета  свих  изведених  радова,  у
минималном  року  од  две  године.  Квалитет  материјала  који  се  уграђује  доказује
атестима за сав уграђени материјал. Приликом извођења радова понуђач је дужан да
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поштује  све  важеће  стандарде  и  нормативе  и  врши сукцесивну контролу квалитета
радова.  

Радови ће се извршавати у оквирном периоду од  150 календарских  дана од дана
закључења  уговора,  уз  могућност  продуженог  ангажовања  за  одређене  радове,  по
налогу Наручиоца, под условом да то временски услови дозвољавају. 

Радови  ће  се  изводити  у  Дому  здравља  Димитровград,  на  адреси:  Христо
Смирненски бр. 2, 18320 Димитровград.

4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Предмер  радова   је  саставни  део  Конкурсне  документације.  ПРОЈЕКТНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА  НАЛАЗИ  СЕ  КОД  НАРУЧИОЦА  (ОДНОСНО  У  ДОМУ
ЗДРАВЉА  ДИМИТРОВГРАД),   КОЈУ  ПОНУЂАЧ,  УКОЛИКО  ИМА  НЕЈАСНОЋА,
МОЖЕ  ДА  ДОБИЈЕ  НА  УВИД  У  СЛУЖБЕНИМ  ПРОСТОРИЈАМА,  У
ПРЕДХОДНОМ ДОГОВОРУ СА НАРУЧИОЦЕМ. 

Напомена: Потенцијални понуђач је у обавези да изврши увид у стање
објекта у Дому здравља Димитровград. 
Наручилац  одн.  (Дом  здравља  Димитровград),  ће  издати  потврду
потенцијалном  понуђачу  да  је  извршен  увид  у  стање  објекта  и
понуђач је у обавези да исту приложи уз конкурсну документацију.
5.  УСЛОВИ  ЗА  УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ
ЧЛАНА 75.  И  76.  ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

5.1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- Да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући
регистар

- 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 и
давања мита, кривично дело преваре

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда.
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- 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.

- Да  има  важећу  дозволу  надлежног  органа  за  обављање  делатности  која  је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

5.1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ:

Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове 

5.1.2.1 Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то: 

- Да у претходних годину дана до дана објављивања позива за подношење понуда
није  био  неликвидан  и  да  је  за  предходне  три  обрачунске  године
(2011,2012,2013) остварио  укупан  приход  у  минималном  износу  од
120.000.000,00 динара.            

- Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних
три година (2012,2013 и 2014.) остварио пословни приход по основу изведених
радова,  на  котларницама  и  пратећим  постројењима,  у  износу  од  минимум
25.000.000,00  динара  без  пдв-а,  од  чега  је  извео  најмање  један  посао  у
минималном износу од 12.000.000,00 динара без пдв-а.

- Да над понуђачем  није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно
претходни стечајни поступак.

5.1.2.2. Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:

- Да има најмање 20 запослених радника у радном односу од којих:

- 2 дипломирана инжењера машинства са лиценцом  430, 
- 1  дипломирани инжењер грађевине са лиценцом   410 или 411, 
- 1  дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 450, 
- 5 атестирана вариоца са сертификатом 111 или 311. 

       
         Да располаже следећом техничком опремом и то најмање: 

 боце за кисеоник.........................................................................10 ком
 боце са ацетилоеном   ..................................................................5 ком
 електро-апарат.............................................................................. 2 ком
 камион   носивости до 4 т.......................................................1 ком

          Да поседује важеће сертификате и то :
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- Сертификат ISO 9001
- ISO 14001 
- OHSAS 18001

За  случај  да  понуду  подноси  група  понуђача  или  понуђач  са  подизвођачима
обавезне услове за учешће, мора да испуни сваки члан групе понуђача као и сваки
подизвођач.

5.2. УПУСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА 

Понуђач  није  дужан  да  доставља  доказе  који  су  јавно  доступни  на  интернет
страницама надлежних органа.

5.2.1. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за правна лица
као  понуђача,  члана  групе  понуђача  или  подизвођача,  доказује  се  достављањем
следећих доказа: (прилози) 

5.2.1.1  Извод из регистра Агенције за привредне регистре.- ПРИЛОГ БР.1

5.2.1.2. Правно лице доставља:  1)Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је
подручју  седиште  домаћег  правног  лица,  односно  седиште  представништва  или
огранка страног правног лица;2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за
организовани  криминал)  Вишег  суда  у  Београду;3)Увререње  из  казнене  евиденције
надлежне  полицијске  управе  Министарства  унутрашњих  послова  за  законског
заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта. Ако је више законских заступника потребно је за сваког
доставити  уверење  из  казнене  евиденције.  Физичко  лице/Предузетник  доставља:  1)
Уверење  из  казнене  евиденције  надлежне  полицијске  управе  Министарства
унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта .– ПРИЛОГ БР.2

5.2.1.3.  Правно лице доставља:  Потврде привредног и прекршајног суда да му није
изречена мера обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да
код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности. Предузетник доставља: потврду прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања делатности или потврду Агенције за привредне
регистре  да  код  тог  органа  није  регистровано,  да  му  је  као  привредном  субјекту
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у врењме објаве позива за
подношење  понуда.Ф  изичко  лице  доставља:  Потврду  прекршајног  суда  да  му  није
изречена мера забране обављања делатности )  – ПРИЛОГ БР.3

5.2.1.4. Уверења Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и потврда
јединице  локалне  самоуправе  –  Локалне  пореске  администрације  о  измиреним
порезима и доприносима или потврда да се понуђач налази у поступку приватизације. –
ПРИЛОГ БР.4
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5.2.1.5.  –  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет  јавне  набавке,  ако  је  таква  дозвола  предвиђена  посебним  прописом  -
(Наручилац  је  пре  покретања  поступка  утврдио  да  за  предметну  набавку  није
предвиђена посебна дозвола којаје предвиђена посебним прописима.) ПРИЛОГ БР.4а

Доказ из тачке 5.2.1.2,  и 5.2.1.4. не може бити старији од 2 месеца пре отварања
понуда, а доказ из тачке 5.2.1.3.  мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда. 

5.2.2. Доказивање испуњености  додатних услова за учешће у поступку јавне набавке
доказује се достављањем следећих доказа уз понуду: 

5.2.2.1  Извештај  о  бонитету  –  образац  БОН-ЈН,  који  издаје  Агенција  за  привредне
регистре,  који  мора  да  садржи:  статусне  податке  понуђача,  сажети  биланс  стања  и
биланс успеха за претходне три обрачунске године ( 2011,2012 и 2013), и потврда НБС-
е о броју дана неликвидности у последњих годину дана. – ПРИЛОГ БР.5

Извештајем понуђач доказује да је у претходне три обрачунске године (2011,2012 и
2013)  остварио  укупни  приход  у  минималном  износу  од  120.000.000,00 динара,  а
потврдом НБС ликвидност у последњих годину дана. Да над понуђачем  није покренут
поступак  стечаја  или  ликвидације,  односно  предходни  стечајни  поступак  понуђач
доказује  изводом из регистра Агенције за привредне регистре.

Привредни субјекат који у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по
систему простог књиговодства, доставља:
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак
грађана на приход од самосталних делатности,  издат од стране надлежног пореског
органа  на  чијој  територији  је  регистровано  обављање  делатности  за  претходне  три
године ( 2011, 2012 и 2013. годину.)  и 
-  потврду  пословне  банке  о  оствареном  укупном  промету  на  пословном  –текућем
рачуну за претходне три обрачунске године.

Привредни субјекат који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања,
(паушалац), доставља:
-  Потврду  пословне  банке  о  оствареном  укупном  промету  на  пословном-текућем
рачуну за претходне три обрачунске године. 

Овај доказ треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално,
односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати
овај услов за понуђача.

5.2.2.2.Списак изведених  радова  у  претходних  три  година  (2012,2013 и  2014)  на
котларницама и пратећим постројењима,   уз потврде потписане и оверене од стране
наручиоца, у   износу од минимум 25.000.000,00 динара без пдв-а  и фотокопија уговора
и окончание ситуације (прва и последња страна окончане ситуације) за  најмање један
посао у минималном износу од 12.000.000,00 динара без пдв-а.
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Потврду  о  изведеним  радовима  оверава  наведени  наручилац  под  кривичном  и
материјалном одговорношћу. – ПРИЛОГ БР.6

За  случај  да  понуђач  не  приложи  тражене  доказе  у  минимално  наведеном  износу
понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Овај доказ треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално,
односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати
овај услов за понуђача.

5.2.2.3 фотокопије радних књижица заједно са фотокопијом М3А обрасца за минимум
двадесет (20) запослених радника у радном односу, од којих :         

       -    2 дипломирана инжењера машинства са лиценцом  430, 

- 1  дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 410 или 411, 
- 1  дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 450, 

      -     5 атестирана вариоца са сертификатом 111 или 311.  – ПРИЛОГ БР.7

5.2.2.4 Копија личне лиценце за  за  дипломиране инжењере  (430,410 или 411,  и 450)  са
потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца
подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца
није одузета; копија сертификата 111 или 311 за атестиране  вариоце –ПРИЛОГ БР.8

Овај доказ треба да поднесе понуђач, док понуђач који наступа са подизвођачима,
односно група понуђача овај услов испуњава заједнички.

5.2.2.5 Фотокопије књиговодствене картице основног средства и фотокопије пописне
листе са стањем на дан 31.12.2013. године (видљиво обележено маркером),заједно са
фотокопијом  саобраћајне  дозволе  за  моторна  возила.(за  камион).  Техничка
опремљеност  понуђача  може се  доказати  и  фотокопијом уговора  о  набавци опреме
односно фотокопијом уговора о закупу или лизингу. –ПРИЛОГ БР.9

5.2.2.6.  Важећи сертификати и то :

- Сертификат ISO 9001
- ISO 14001 

            - OHSAS 18001- ПРИЛОГ БР. 14

Овај доказ треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално,
односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати
овај услов за понуђача.

5.2.2.7 Потврда да је извршен увид у стање објекта у Дому здравља Димитровград.
-ПРИЛОГ БР. 15
5.2.2.8. Динамички план – ПРИЛОГ БР.16
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИЊИНЕ ПОНУДУ 

6.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда  и  остала  документација  која  се  односи  на  понуду  мора  бити  на  српском
језику. 

6.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ

Понуда  треба  да  садржи  све  ПРИЛОГЕ  и  ОБРАСЦЕ  захтеване  конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и
оверен печатом од стране одговорног лица. 

Понуда мора бити увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти, на омоту ставити назнаку ПОНУДА ЗА
ЈН РАДОВА БР: 12Р/15 -   Радови на демонтажи старог котла на чврсто гориво и
набавка и уградња новог котла на пелет  – Не отварати –  На полеђини коверте је
дужан да назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуђач мора понуду и све  обрасце који  су саставни део конкурсне документације
попунити  читко  –  штампаним  словима.  Попуњени  обрасци  морају  бити  јасни,
недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у
складу са Конкурсном документацијом.

Образац бр.9 ,,Потврда наручиоца о изведеним радовима'' може бити приложен и
на оригиналном обрасцу наручиоца, али мора бити наведено: предмет уговора, година
реализације, вредност уговора без ПДВ-а и вредност уговора са ПДВ-ом, као и назнака
да су радови изведени квалитетно и у року. Понуда ће бити одбијена као неодговарајућа
ако нема све наведено.

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.
Сви  обрасци  морају  бити  попуњени,  потписани   и  оверени  печатом  од  стране
одговорног лица. Уколико понуду подноси група понуђача сваки образац мора бити
потписан и печатиран од стране овлашћеног лица члана групе понуђача.

Овлашћено  лице  понуђача  који  наступа  самостално  је  дужно  да  попуни  ,,Модел
уговора'',  (Образац  бр.13) парафира  све  стране,  овери  печатом  и  потпише,  чиме
потврђује да прихвата све елементе уговора.
У случају ангажовања подизвођача горе наведене радње у вези са  моделом уговора
врши понуђач, а када се ради о групи понуђача  овлашћени члан групе понуђача.

Понуда мора да садржи све доказе захтеване конкурсном документацијом. Докази о
испуњености услова могу се доставити у неовереним фотокопијама. Изабрани понуђач
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ће у року који одреди Наручилац, а не краћи од 5 дана од дана пријема писменог позива
Наручиоца,  доставити  на  увид оригинал или оверену копију доказа о  испуњености
услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. 

Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у
потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неприхватљива. 

Понуда ће бити одбијена као неприхватљива и у следећим случајевима: 
- уколико понуду и остале обрасце дефинисане конкурсном документацијом понуђач не
поднесе на оригиналним обрасцима.
-  уколико  није  попуњено  све  тражено  у  Образцу  бр.17  ,,Предмер  и  предрачун
радова'' и  то:  јединична  цена  позиције,  укупан износ позиције,  укупан  износ свих
позиција, износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом.
- не садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом, 
- на полеђини коверте није назначен назив, адреса понуђача, телефон и име контакт
особе, 
- понуђач истовремено учествује у више од једне понуде (самостално и као подизвођач;
самостално и као члан групе понуђача; као подизвођач и члан групе понуђача). 

6.2.1. Рок за достављање и отварање понуда 

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу:  Општина Димитровград, 18320
Димитровград,  улица  Балканска  2.,  сваког  дана  од  7:00  до  15:00  часова  у  затвореној
коверти са назнаком:ПОНУДА ЗА ЈН РАДОВА БР:  12Р/15 -  Радови на демонтажи
старог котла на чврсто гориво и набавка и уградња новог котла на пелет  – Не
отварати .

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за
контакт.
 
Крајњи рок за достављање понда је 06.03.2015.године и то до 12:00 часова.
 
Понуде  које  стигну  после  наведеног  рока  сматраће  се  неблаговременим.
Неблаговремене  понуде  се  неће  отварати  и  по  окончању  поступка  отварања  биће
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

6.2.2. Отварање понуда 

Јавно отварање понуда ће се обавити 06.03.2015.године са почетком у 12:30 часова у
просторијама Општине Димитровград, ул.  Балканска бр.2,  уз  присуство овлашћених
представника понуђача. 
Представник  понуђача,  пре  почетка  јавног  отварања  понуда  дужан  је  да  поднесе
Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда,  које  је  заведено  код  понуђача,  оверене  печатом  и  потписано  од  стране
одговорног лица понуђача. 

6.3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
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Понуде са варијантама нису дозвољене. 

6.4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

Понуђач  може  да  измени,  допуни  или  опозове своју  понуду  до  истека  рока  за
подношење понуда. 
Све  измене  или  допуне  достављају  се  наручиоцу  у  затвореној  коверти  са
назнаком:,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ''  или  ,,ДОПУНА ПОНУДЕ''  за  ЈАВНУ НАБАВКУ
РАДОВА  БР.  12Р/15:  -  Радови  на  демонтажи  старог  котла  на  чврсто  гориво  и
набавка и уградња новог котла на пелет.

Понуђач може да опозове већ поднету понуду, уз писани захтев за опозив, до истека
рока  за  подношење понуда.  Ако  то  уради  после  истека  рока  за  подношење понуда
наручилац  је  овлашћен  да  уновчи  средство  финансијског  обезбеђења  за  озбиљност
понуде.

6.5. 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. 

6.6.  Понуђач, уколико ангажује подизвођача мора да наведе у својој понуди проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од
40%, и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

6.7. СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА   

Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  понуђача
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, (ПРИЛОГ БР 13)
а који обавезно садржи податке о: 

6.7.1. 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

6.7.2. Наручилац је дужан  да приложи динамички план за јавну набавку бр. 12Р/15 –
Радови на демонтажи старог котла на чврсто гориво и набавка и уградња новог
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котла на пелет., својеручно потписан и оверен од стране овлашћеног лица. (ПРИЛОГ
БР. 16.)

6.8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК 

Наручилац се обавезује да Извођачу на име уговореног посла изврши исплату
средстава на начин и по динамици коју предвиђа уговор бр.400-1616/14-II од 25.12.2014
год. закључен између Министарства енергетика и рударства и Општине Димитровград,
као Наручиоца у овом Уговору:

- у складу са ликвидним могућностима буџета РС-Министарства за енергетику и
рударство, а на основу достављених ситуација (оверених и потписаних);

- по привременој ситуацији у вредности од 50% уговореног износа;
- по окончаној ситуацији у вредности преосталих 50% уговореног износа;

       у  роковима до пет радних дана од дана  када су средства пренета   на рачун
Наручиоца.

Гарантни рок за извршене радове не може бити краћи од 2 године. 

6.9.  ВАЛУТА  И  НАЧИНА  НА  КОЈИ  МОРА  БИТИ  НАВЕДЕНА  ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ 

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
 
Укупна вредност мора бити исказана без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена 
цена има предност у случају несагласности. 

6.10.  ВРСТА,  САДРЖИНА,  НАЧИН  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНА  И  РОКОВИ
ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Потписивањем  изјаве (Образац  бр.10), понуђач  се  обавезује  да  у  случају  доделе
уговора у року од 15 дана од дана закључења уговора, достави полису осигурања  од
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време
трајања уговора. 

Понуђач је у обавези да уз понуду обавезно достави и следећа средства финансијског
обезбеђења:  ПРИЛОГ БР.10

1. Бланко соло меница са меничним овлашћењем за озбиљност понуде у висини
10% од вредности понуде и роком важења од 60 дана од дана отварања понуда.
Меница треба да буде печатирана и потписана од стране овлашћеног лица понуђача, а
менично овлашћења да садржи клаузуле „безусловно“, „платива на први позив“ „без
права на приговор“. Доставити и фотокопију картона депонованих потписа овлашћених
лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте и потврду банке о
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извршеној  регистрацији  менице.  У  меничном  овлашћењу  треба  да  стоји  да  ће  се
меница реализовати у следећим случајевима: 
- Ако је понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без
сагласности Наручиоца, 
- Ако је понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од
Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде, 
-  Ако  понуђач  не  обезбеди  или  одбије  да  достави  банкарску  гаранцију за  добро
извршење посла у висини 10% од вредности уговора. 

2.  Оригинална  писмо  о  намери  банке  за  издавање  неопозивих  и  безусловних
банкарских гаранција, плативих на први позив без приговора и то:

 Оригинал  писмо  о  намерама  банке  за  издавање  неопозиве  и
безусловне гаранције за добро извршење посла, плативе на први
позив  без  приговора,  у  износу  од  10%  од  вредности  уговорених
радова  и са роком важности 60 (шездесет) дана дуже од уговореног
рока  за  завршетак  радова  (гласи на   Општину  Димитровград )-
ПРИЛОГ БР.11

 Оригинал  писмо  о  намерама  банке  за  издавање  неопозиве  и
безусловне  гаранције  за  отклањање  недостатака  у  гарантном
року,  плативе  на  први  позив  без  приговора,  у  износу  од  5%  од
вредности уговора и са роком важности 15 (петнаест)  дана дуже од
уговореног  гарантног  рока  (гласи на Општину Димитровград) –
ПРИЛОГ БР.12

6.11 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом,
да  затражи  додатне  информације  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде,
Најкасније 5 дана од истека рока за подношење понуде. 

6.12. ЗАХТЕВАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА:
У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, у
писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је
обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде,
достави одговор,  у супротном ће се његова понуда одбити, као неприхватљива. 

6.13. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
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6.14.  ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА  ЗА  ДОДЕЛУ  УГОВОРА  У  СИТУАЦИЈИ
КАДА  ПОСТОЈЕ  ДВЕ  ИЛИ  ВИШЕ  ПОНУДА  СА  ИСТОМ  ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ 

У случају постојања две или више понуда са истом понуђеном ценом,  предност ће
имати  понуда са   краћим роком завршетка радова. У случају постојања две или више
понуда са  истом понуђеном ценом и истим роком завршетка радова,   предност  ће
имати  понуда са дужим роком плаћања . 

6.15. При састављању понуде понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштита
животне средине као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, а
што гарантује потписивањем ,,Изјаве'', (Образац бр.12) 

6.16. Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

6.17. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  Републичкој  комисији,  а  предаје  Наручиоцу
непосредно или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца. Примерак захтева за заштиту
права  подносилац  истовремено  доставља  Републичкој  комисији  за  заштиту права  у
поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд. 
Рокови и начин подношења захтева за заштиту права дати су чланом 149, а садржина 
захтева чланом 141. Закона о јавним набавкама (,,Сл.Гласник'' бр.124/12) 

Такса се уплаћује: 
Текући рачун: 840-742221834-57 Модел: 97 
Позив на број: 50-016 
Прималац: Буџет Републике Србије 
Износ: 80.000 динара 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку
јавне набавке, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

6.18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Уговор ће бити закључен у року од 8 (осам) дана од  дана  када се стекну законски услови
за закључење уговора.

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
(Образац бр.14)

Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи:
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7.1.  Опште  податке  о  понуђачу,  односно  сваком  понуђачу  из  групе  понуђача,  као  и
подизвођачима  (пословно  име  или  скраћени  назив  из  одговарајућег  регистра,  адреса
седишта, матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт и др)
 
7.2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити
краћи од 60 дана.
 
7.3. Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора. 

7.4. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и делу
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

8. МОДЕЛ УГОВОРА (Образац бр.13)

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора,
парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе
уговора.

У случају ангажовања подизвођача горе наведене радње у вези са моделом уговора врши
понуђач, а када се ради о групи понуђача  овлашћени члан групе понуђача.

9.СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Структура цена је дефинисана кроз образац понуде и предмер и предрачун радова.
 
10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
(Образац бр.15)

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови
прибављања средства обезбеђења. 

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
(Образац бр.11)
Изјавом  о  независној  понуди  понуђач  под  пуном  материјалном  и  кривичном
одговорношћу  потврђује  да  је  понуду  поднео  независно,  без  договора  са  другим
понуђачима или заинтересованим лицима. 
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Образац 1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

РЕДНИ
БРОЈ

ПРИЛОГА/
ОБРАСЦА 

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

Документ
достављен

Заокружити
Да/Не  

Интернет  адреса  на
којој се могу проверити
тражени докази

ПРИЛОГ
БР.1

Извод из Агенције за привредне регистре као
доказ да је понуђач регистрован ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.2

Правно лице доставља:  1)Извод из казнене
евиденције  основног  суда  на  чијем  је
подручју  седиште  домаћег  правног  лица,
односно  седиште  представништва  или
огранка страног правног лица;2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења (за
организовани  криминал)  Вишег  суда  у
Београду;3)Увререње  из  казнене
евиденције  надлежне  полицијске  управе
Министарства  унутрашњих  послова  за
законског заступника - захтев за издавање
овог уверења може се поднети према месту
рођења  или  према  месту  пребивалишта.
Ако  је  више  законских  заступника
потребно је за сваког доставити уверење из
казнене  евиденције.  Физичко
лице/Предузетник доставља: 1) Уверење из
казнене  евиденције  надлежне  полицијске
управе Министарства унутрашњих послова
- захтев за издавање овог уверења може се
поднети  према  месту  рођења  или  према
месту пребивалишта; 
Не  старија  од  ДВА  месеца   пре  отварања
понуда.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.3

Правно  лице  доставља:  Потврде
привредног и прекршајног суда да му није
изречена  мера  обављања  делатности,  или
потврде Агенције за привредне регистре да
код овог органа није регистровано, да му је
као  привредном  друштву  изречена  мера
забране  обављања  делатности.
Предузетник  доставља: потврду
прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности или потврду

ДА НЕ
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Агенције за привредне регистре да код тог
органа  није  регистровано,  да  му  је  као
привредном  субјекту  изречена  мера
забране  обављања  делатности,  која  је  на
снази  у  врењме  објаве  позива  за
подношење  понуда.Ф  изичко  лице
доставља: Потврду прекршајног суда да му
није  изречена  мера  забране  обављања
делатности ); 
Mора  бити  издата  након  објављивања
позива за подношење понуда.

ПРИЛОГ
БР.4

Потврда  –  Пореске  управе  Министарства
финансија  Републике  Србије  и  Потврда
локалних  пореских  органа  о  измиреним
порезима  и  доприносима  или  потврда  да  се
понуђач налази у поступку приватизације;
Не старија  од  ДВА  месеца   пре  отварања
понуда.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.4а

Важећа  дозвола  надлежног  органа  за
обављање делатности која је предмет јавне
набавке,  ако  је  таква  дозвола  предвиђена
посебним прописом

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.5

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац
БОН-ЈН)  Агенције  за  привредне  регистре  и
потврда  НБС  о  ликвидности  у  последњих
годину  дана.  Да  над  понуђачем   није
покренут  поступак  стечаја  или
ликвидације,  односно  предходни  стечајни
поступак  понуђач  доказује   изводом  из
регистра Агенције за привредне регистре.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.6

Списак изведених радова у претходне три
године (2012,2013 и 2014), на котларницама
и  пратећим  постројењима,   уз  потврде
потписане и оверене од стране наручиоца,
у   износу од минимум 25.000.000,00 динара
без  пдв-а   и  фотокопија  уговора  и
окончание  ситуације  (прва  и  последња
страна  окончане  ситуације)  за  најмање
један  посао  у  минималном  износу  од
12.000.000,00 динара без пдв-а.

Потврду  о  изведеним  радовима  оверава
наведени  наручилац  под  кривичном  и
материјалном одговорношћу.

ДА НЕ
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ПРИЛОГ
БР.7

Фотокопије  радних  књижица  заједно  са
фотокопијом  М3А  обрасца  за  минимум
двадесет (20) запослених радника у радном
односу од којих:  2 дипломирана инжењера
машинства са  лиценцом   430,  1
дипломирани  инжењер  грађевине  са
лиценцом  410  или  411,  1   дипломирани
инжењер електротехнике са лиценцом 450,
5 атестирана вариоца са сертификатом 111
или 311

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.8

Копија  личне  лиценце  за  дипломиране
инжењере  (430,410  или  411,  и  450)  са
потврдом  Инжењерске  коморе  Србије  да  је
наведени  носилац  лиценце  чија  се  лиценца
подноси члан Инжењерске коморе Србије и да
му  одлуком  Суда  части  издата  лиценца  није
одузета,  и  сертификати  111  или  311  за
атестиране вариоце.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.9

Фотокопије  књиговодствене картице  основног
средства и фотокопије пописне листе са стањем
на  дан  31.12.2013.  године  заједно  са
фотокопијом  саобраћајне  дозволе  за  моторна
возила. Техничка опремљеност понуђача може
се доказати и фотокопијом уговора о набавци
опреме односно фотокопијом уговора о закупу
или лизингу.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.10

Бланко соло меница са меничним овлашћењем
за озбиљност понуде у висини 5% од вредности
понуде  и  роком  важења  од  60  дана  од  дана
отварања понуда.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.11

Оригинал  писмо  о  намерама  банке  за
издавање неопозиве и безусловне гаранције
за  добро  извршење  посла, плативе  на  први
позив  без  приговора,  у  износу  од  10%  од
вредности  уговорених  радова   и  са  роком
важности  60  (шездесет)  дана  дуже  од
уговореног рока за завршетак радова  (  гласи
на Општину Димитровград)

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.12

Оригинал  писмо  о  намерама  банке  за
издавање неопозиве и безусловне гаранције
за отклањање недостатака у гарантном року,
плативе на први позив без приговора, у износу
од  5%  од  вредности  уговора  и  са  роком
важности  15  (петнаест)   дана  дуже  од

ДА НЕ
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уговореног гарантног рока (гласи на Општину
Димитровград) 

ПРИЛОГ
БР.13

Споразум групе понуђача ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.14

 Важећи сертификати и то :
- Сертификат ISO 9001
- ISO 14001 

            - OHSAS 18001
ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.15

Потврда  да  је  извршен  увид  у  стање
објекта у Дому здравља Димитровград ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.16 Динамички план ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.1

Образац  за  оцену  испуњености  услова
понуђача и члана групе понуђача из члана 75.и
76. Закона о јавним набавкама

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.1а

Образац  за  оцену  испуњености  услова
подизвођача из члана 75.и 76. Закона о јавним
набавкама

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.2

Подаци о понуђачу ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.3а

Изјава  понуђача  да  не  наступа  са
подизвођачима ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.3б

Изјава понуђача о ангажовању подизвођача ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.4 Општи подаци о подизвођачу ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.5

Изјава чланова групе који подносе заједничку 
понуду

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.6

Општи подаци о члану групе понуђача ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.7

Изјава понуђача о одговорном извођачу, који ће
решењем бити именован за извођење радова

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.8 Списак изведених радова ДА НЕ

ОБРАЗАЦ Потврда Наручиоца о изведеним радовима ДА НЕ
21



БР.9

ОБРАЗАЦ
БР.10 Изјава о прибављању полисе осигурања ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.11 Изјава о независној понуди ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.12

Изјава  понуђача да  је  поштовао  обавезе  које
произилазе из важећих прописа о заштити на
раду,  запошљавању и условима рада,  заштити
животне средине, и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.13 Модел уговора ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.14 Понуда ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.15 Предмер и предрачун радова ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.16 Трошкови припреме понуде ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.17 Предмер и предрачун ДА НЕ

ОБРАЗАЦ  КОПИРАТИ  У  ПОТРЕБНОМ  БРОЈУ  ПРИМЕРАКА  ЗА  СВАКОГ  ЧЛАНА  ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА.

Понуђач  није  дужан  да  доставља  доказе  који  су  јавно  доступни  на  интернет
страницама  надлежних органа,  али  је  у  обавези  да  наведе  интернет  адресе  на
којима могу да се провере тражени докази.
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Датум:    _______________

Потпис овлашћеног лица:

М.П.                       ______________________



Образац 1а

Образац за оцену испуњености услова  ПОДИЗВОЂАЧА из члана 75.и 76. Закона о
јавним набавкама

Бр.прилога ДОКУМЕНТ

Прилог уз
понуду

Заокружити ДА
или НЕ

Интернет адреса на
којој се могу

проверити тражени
докази

1.
Извод из Агенције за привредне регистре 

ДА НЕ

2.

Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверења
надлежног  суда  и  надлежне  полицијске  управе
Министарства  унутрашњих послова,  не  старија
од ДВА месеца  пре отварања понуда.

ДА НЕ

3.

Потврда  надлежног  суда  (привредни  и
прекршајни) или потврда Агенције за привредне
регистре којом доказује да му није изречена мера
забране  обављања  делатности  која  је  предмет
јавне  набавке,  мора  бити  издата  након
објављивања позива за подношење понуда.

ДА НЕ

4.

Потврда  –  Пореске  управе  Министарства
финансија Републике Србије и Потврда локалних
пореских  органа  о  измиреним  порезима  и
доприносима или потврда да се понуђач налази у
поступку  приватизације,  не  старија  од  ДВА
месеца  пре отварања понуда.

ДА НЕ

Напомена:

ОБРАЗАЦ  КОПИРАТИ  У  ПОТРЕБНОМ  БРОЈУ  ПРИМЕРАКА  ЗА
ПОДИЗВОЂАЧЕ УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Понуђач није дужан да доставља доказе за подизвођача,  који су јавно доступни на
интернет  страницама  надлежних  органа,  али  је  у  обавези  да  наведе  интернет
адресе на којима могу да се провере тражени докази.
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Датум:    _______________

Потпис овлашћеног лица:

М.П.                       ______________________



  
Образац 2

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Назив понуђача

Седиште и адреса Понуђача

Одговорно лице (потписник уговора)

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

Е-mail

Текући рачун предузећа и банка

Матични број понуђача

Порески број предузећа – ПИБ

ПДВ број

  

              Датум:    _______________                     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

             ____________________________________

     ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 М.П.               ____________________________________
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Образац 3а

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди
за јавну набавку радова, бр.12Р/15:  Радови на демонтажи старог котла на
чврсто гориво и набавка и уградња новог котла на пелет, изјављујемо да не
наступамо са подизвођачима.

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

25



Образац 3б

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке радова, бр.12Р/15: Радови на демонтажи старог
котла на чврсто гориво и набавка и уградња новог котла на пелет, ангажоваћемо
следеће подизвођаче:

Редни бр. Назив подизвођача
Позиција радова

које изводи
Учешће подизвођача у
понуди (процентуално)

1.

2.

3.

Датум: _______________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

Максимално учешће подизвођача је 40% од укупне вредности понуде
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Образац 4.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача

Наслов и седиште подизвођача

Одговорна особа

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

E-mail

Текући рачун подизвођача

Матични број подизвођача

Порески број подизвођача – ПИБ

ПДВ број подизвођача

ОБРАЗАЦ  КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ КОПИЈА ЗА ВЕЋИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА

    Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

       ____________________________________

      ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

      М.П.                 ____________________________________
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Образац 5.

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ
ПОНУДУ

Број понуде: _____________
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку
за јавну набавку радова,  бр.  12Р/15 -  Радови  на  демонтажи  старог
котла на чврсто гориво и набавка и уградња новог котла на пелет.

Овлашћујемо члана групе ______________________________ да у име и за
рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

ПУН НАЗИВ,
СЕДИШТЕ,

ЧЛАНА ГРУПЕ

ВРСТА РАДОВА
КОЈЕ ЋЕ

ИЗВОДИТИ ЧЛАН
ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ У ПОНУДИ

(процентуално)

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

И ПЕЋАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ

Овлашћени члан:

Потпис одговорног
лица:

М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног
лица:

М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног
лица:

М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног
лица:

М.П.

Датум____________________
Учешће овлашћеног  члана групе не може бити мање од  40% од укупне
вредности понуде.
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Образац 6.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

Назив члана групе понуђача

Седиште и адреса члана групе 
Понуђача
Одговорно лице члана групе 
(потписник уговора)

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

Е-mail

Текући рачун предузећа и банка

Матични број понуђача

Порески број предузећа – ПИБ

ПДВ број

* Податке оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац  у потребном броју за сваког члана 
   групе понуђача.

    Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

       ____________________________________

      ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                         М.П.              ____________________________________
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Образац   7  .

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ
БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Бр. Име и презиме Број лиценце
Назив привредног субјекта који ангажује

одговорног извођача:

1.

2.

3.

      Датум: _____________
  

                                                                                       Потпис одговорног лица 
 

                                                               М.П.                 ________________________

Напомена:  Потписује и оверава одговорно лице понуђача који наступа самостално или са 

подизвођачем, односно овлашћени члан групе понуђача .
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Образац 8
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

У  складу  са  чланом  77.  Закона  о  јавним  набавкама  прилажемо  Списак  изведених
грађевинских  радова  који  су  исти  предмету  јавне  набавке-Радови  на  демонтажи
старог котла на чврсто гориво и набавка и уградња новог котла на пелет-   (  у
претходне три године 2012, 2013 и 2014) 

Редни
број

Предмет уговора
Вредност

радова
Назив наручиоца

Укупна вредност уговора:

Датум: ____________________ Потпис одговорног лица
 

_______________________
М.П.
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Образац 9.

ПОТВРДА
_____________________________________ 

(Назив наручиоца) 
_____________________________________ 

         (Адреса) 

Овим потврђујемо да је предузеће 
________________________________________________________________________ , 
из 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ , 

(заокружи  облик  наступања:  а)  самостално;  б)  члан  групе;  ц)  овлашћени  члан;  д)
подизвођач) 

за потребе Наручиоца: _____________________________________________________ 

квалитетно и у уговореном року извршило радове : ________________________________
_____________________________________________________________________________

                          (навести врсту  радова) 

у вредности од ________________________________ динара без пдв-а, 
односно у вредности ______________________________ динара са пдв-ом 
а на основу уговора број ____________________________ од _________________. 

Ова Потврда се издаје ради учешћа у ЈН бр.12Р/15 -Радови на демонтажи старог
котла на чврсто гориво и набавка и уградња новог котла на пелет и у друге сврхе
се не може користити. 

Особа за контакт Наручиоца: ______________________________, 
Телефон: _________________ 

Датум:____________________ Потпис овлашћеног лица Наручиоца 
_______________________________

М.П.
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Образац 10.

ИЗЈАВА
О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под  пуном  моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу
изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке бр. 12Р/15, за набавку
радова:  Радови на демонтажи старог котла на чврсто гориво и набавка и
уградња  новог  котла  на  пелет,  уколико  наша  понуда  буде  изабрана  као
најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова у
року од 15 дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања од
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за
све време уговора. 

Датум: _______________  Потпис овлашћеног лица 

       ___________________________ 

М.П. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћени  члан групе понуђача .
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Образац 11.

ИЗЈАВА
О

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо  под  пуном  материјалном,  моралном  и  кривичном
одговорношћу да наступамо независно у поступку јавне набавке радова:
Радови на демонтажи старог котла на чврсто гориво и набавка и уградња
новог котла на пелет, број ЈН 12Р/15, без договора са другим понуђачима и
заинтересованим лицима. 

Датум: _______________  Потпис овлашћеног лица 

       ___________________________ 

М.П. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћени  члан групе понуђача .
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Образац 12.
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном, моралном  и кривичном одговорношћу изјављујем да
сам при састављању понуде у поступку јавне набавке бр:12Р/15 -  Радови на
демонтажи  старог  котла  на  чврсто  гориво  и  набавка  и  уградња  новог
котла  на  пелет,   поштовао  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и
гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

 

Датум:______________________                    Име и презиме овлашћеног лица

                                                             ____________________________
                                         м.п.                        
                                                                     Потпис овлашћеног лица
                             
                                                             ____________________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћени  члан групе понуђача .
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Образац бр.13
МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

 ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. Општина Димитровград,  ул.  Балканска 2.  ,  коју заступа  председник Зоран
Ђуров,е.ц.ц,  ПИБ  101045378,  матични  број  06867804  (у  даљем  тексту:
Наручилац)
и  

2. ______________________________,  са  седиштем  у  ________________,  ул.
_____________________бр.___,  које  заступа  директор
_____________________________,ПИБ  _________,  матични  број  ________,
текући рачун број __________________ код ______________________ банке  (у
даљем тексту: Извођач)

Члан 1.

Предмет овог уговора су радови на демонтажи старог котла на чврсто гориво
и набавка и уградња новог котла на пелет за систем грејања у објекту Дома здравља
Димитровград  у  ул.Христо  Смирненски,  бр. 2  у  Димитровграду,  а који  обухватају:
припрему за извођење радова, испоруку, монтажу, завршну монтажа, пуштање у рад,
програмирање, издавање атеста овлашћене институције са гаранцијом произвођача и
упутством  за  употребу  на  српском  језику,  испитивање  инсталација,  одношење
шута,отпада  и  др.  материјала  који  настану  у  току  извођења  радова),   у  укупној
вредности од _____________________ динара без ПДВ-а, односно __________________
динара са ПДВ-ом.

Саставни део овог уговора је понуда Извођача број ________ од _________ год.
приложена у конкурсној документацији број 12Р/15.

Члан 2.

(у случају постојања подизвођача)
Извођач је овлашћен да поједине послове који су предмет овог уговора пренесе на  
подизвођача, уколико је подизвођач предвиђен  конкурсном документацијом: 
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______________________________,  са  седиштем  у  ________________,  ул.
_____________________бр.___,  које  заступа  директор
_____________________________,ПИБ _________, матични број ________

 (у даљем тексту Подизвођач)
Извођач  у  потпуности  одговара  Наручиоцу за  извршење  уговорених

обавеза,  те  и за  радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе
понуђача, као да их је сам извео.

Члан 3.

Извођач  се  обавезује  да,  у  року  од  15  (петнаест)  дана  од  дана  обостраног
потписивања уговора, Наручиоцу преда средства финансијског обезбеђења, и то:

-   Банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности
уговорених радова, односно _________________ динара  без ПДВ-а, и са роком
важности 60 (шездесет) дана дуже од уговореног рока за завршетак радова, с
тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и
продужење  рока  важења  банкарске гаранције  за  број  дана  за  који  ће  бити
продужен рок за завршетак.
Након  успешне  примопредаје  радова,  односно  у  року  од  5  (пет)  дана  од
потписивања  записника  о  примопредају  и  коначном  обрачуну,  гаранција  за
добро извршење посла се гаси.
Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу и:

- Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу
од 5% од вредности изведених радова са ПДВ за које се даје гаранција, са роком
важења 15 (петнаест) дана дуже од уговореног гарантног рока.

Банкарске  гаранције  из  члана 3.  овог  уговора морају  гласити  на  Општину
Димитровград и  имати клаузуле “НЕОПОЗИВА”, “БЕЗУСЛОВНА”, “ПЛАТИВА НА
ПРВИ ПОЗИВ”, “БЕЗ ПРАВА НА ПРИГОВОР”. 

Понуђач се обавезује да у  року од 15 дана од дана закључења уговора, достави 
полису осигурања  од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица за све време трајања уговора. 

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извођачу на име уговореног посла изврши исплату
средстава на начин и по динамици коју предвиђа уговор бр.400-1616/14-II од 25.12.2014
год. закључен између Министарства енергетика и рударства и Општине Димитровград,
као Наручиоца у овом Уговору:

- у складу са ликвидним могућностима буџета РС-Министарства за енергетику и
рударство, а на основу достављених ситуација (оверених и потписаних);

- по привременој ситуацији у вредности од 50% уговореног износа;
- по окончаној ситуацији у вредности преосталих 50% уговореног износа;
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- у  роковима до пет  радних дана  од  дана  када  су средства  пренета   на  рачун
Наручиоца

Члан 5.

Наручилац поверава,  а Извођач прихвата да изврши послове који су предмет
овог уговора у свему према  Пројекту и понуди Извршиоца датој у обрасцу понуде број
________ од ____________године.

За све евентуалне измене у пројекту или одступање од пројекта, због примене
друге  врсте  опреме,  Извођач  је  дужан да  прибави  писану сагласност  пројектантске
организације која је израдила Пројекат и Наручиоца.

За евентуалне непредвиђене радове или вишкове радова (повећање обима посла)
Извођач је дужан да тражи писану сагласност Наручиоца.

Извођач  изјављује  да  ће  се  у  оквиру  послова  који  су  предмет  овог  уговора
придржавати свих техничких услова који су саставни део  Пројеката, свих позитивних
прописа које регулишу ову област, затим збирке прописа и свих захтева дефинисаних
пројектом,  као  и  норматива  и  стандарда  за  ову врсту   радова  и  одредби  Закона  о
планирању и изградњи и других позитивних прописа из предметне области.

Члан 6.
Извођач је дужан: 
-  да  се  пре  почетка  извођења радова  упозна детаљно са  Пројектом и да  све

евентуалне примедбе достави Надзорном органу.
-  да  стручно,  квалитетно  и  својом радном  снагом и  опремом  и  материјалом

изврши предмет овог уговора.
-  да  за  време  извођења  радова,  води  дневник  са  свим  подацима  које  такав

дневник  захтева  и  у  који  се  бележе,  између остало  све  захтеви  упућени од  стране
надзорног органа и Извођача.

- да у току извођења радова сва настала одступања унесе у пројекат,
- да материјал и опрема који се уграђује мора бити првокласног квалитета и за

исте Извођач обезбеђује атест,
-  да  при  извођењу радова  нарочито  води  рачуна  да  се  друге  инсталације  не

оштете, да уколико дође до оштећења исте отклони о свом трошку;
- да је материјал и опрема који уграђује безбедан за живот и здравље људи; 
-  да  по  завршетку  радова  изврши  испитивање  свих  инсталација  према

постојећим прописима и да гарантује да је добијени резултат у границама прописаним; 
-  уколико  се  при  испитивању  покаже  да  је  инсталација  неисправна  (да  не

функционише),  Извођач је дужан да је доведе у исправно стање о свом трошку; да
предмет овог уговора изврши на начин који је безбедан по живот и здравље људи; да се
придржава  прописа  који  регулишу  заштиту  од  пожара  и  других  потенцијалних
опасности (струја, високи напон, преоптерећење и др.), 

-  да  поштује  прописе  који  регулишу  дозвољени  ниво  буке  у  затвореном  и
отвореном простору;  
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- да по завршетку радова доведе простор у првобитно стање (сво смеће, отпатке
и  др.  које  настане  у  току  извођења  радова  однесе  на  место  које  је  актом  локалне
самоуправе одређено за такве намене);

- да уради посебан елаборат о уређењу градилишта и раду на градилишту.

Члан 7.
Наручилац  је дужан: 
-да уведе извођача у посао;
- да пре почетка радова извођачу преда техничку докуменацију;
- да обезбеди средства за уредно финансирање уговорених радова и да извршава

обавезу плаћања у складу са уговором;
-  да  врши  надзор  над  извођењем  радова  из  овог  уговора  преко  законом

овлашћених надзорних органа
-да писаним путем обавестити извођача радова о именовању надзорних органа у

року до 2 дана пре почетка радова
- да изврши пријем радова по њиховом завршетку.

Члан 8.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од

_____  календарских дана  од  дана  потписивања  уговора,   а  према  приложеном
динамичком плану, који је саставни део овог уговора.

Извођач радова има право на продужење уговореног рока само у случају ако је у
уговореном року био спречен да изводи радове због наступања ванредних догађаја који
се могу окарактерисати као виша сила. 

Захтев  за  продужење  рока  извођења  радова  који  су  предмет  овог  уговора  у
писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од
два дана од сазнања за околност. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о
томе постигну писмени споразум.

Члан 9.
Ако Извођач  неоправдано закасни са извођењем радова ,  или неквалитетно 

изведе радове обавезан је да Наручиоцу  плати уговорну казну у висини 1 % од од 
вредности уговорених радова за сваки дан неоправданог закашњења са тим да укупна 
казна може да износи највише 20% од вредности уговорених радова како по основу 
закашњења тако и по основу неквалитетно изведених радова.

Делимично извршење радова у уговореном року не искључује обавезу плаћања 
уговорене казне.

Уговорна казна обрачунава се приликом коначног обрачуна изведених радова и 
одбија од окончане ситуације

Плаћање уговорене казне не искључује могућност наплате менице за добро 
извршење посла.

Члан 10.

Уговарачи су сагласни да се вишкови радова и непредвиђени радови  сходно 
важећим Посебним узансама о грађењу и Закону о облигационим односима, могу 
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уговарати (анексом)  изводити по ценама које су исте или упоредиве са јединичним 
ценама из понуде.

Хитне непредвиђене радове проузроковане ванредним и неочекиваним 
догађајима сходно Закону о облигационим осносима (члан 630-639), Извођач може 
извести  само уз претходну сагласност наручиоца.

Додатни радови се могу уговарати само у складу са Законом о јавним набавкама.

Члан 11.

Извођач  о  завршетку  радова  који  су  предмет  овог  уговора  обавештава
Наручиоца и  стручни  надзор,  а дан  завршетка  радова  уписује  се  у  грађевински
дневник.

Технички преглед се врши  најкасније у року од 10 дана од завршетка радова.
Примопредаја изведених радова и коначан обрачун изведених радова између 

уговарача извршиће се у року од 7 радних дана од дана успешно обављеног техничког 
прегледа.

Примопредја радова и коначан обрачун извршиће се записничким путем којим 
се констатује да ли је извођач извршио своје уговорне обавезе у погледу врсте, обима, 
количине и квалитета радова , употребљеног материјала и рокова за извођење радова, 
као и комплетан обрачун вредности и количина радова по свим позицијама.

Записник се сачињава у потребном броју примерака за обе уговорне стране и 
потписују га и оверавају овлашћени представници Наручиоца и Извођача радова.

Уговарачи су сагласни да уколико једна страна уговорница тражи пуштање у 
пробни рад исти се мора спровести 

само у периоду између обављеног техничког прегледа и примопредаје изведених 
радова.

Трошкове техничког прегледа  и пробног рада сноси наручилац  , а трошкове 
примопредаје и коначног обрачуна свака уговорна страна за своје чланове.

Члан 12.
Гарантни  рок  за  све изведене   радове  је________ године од  дана  техничког

пријема. 
За  време  трајања  гарантног  рока  Извођач  је  дужан  да  све  кварове  и/или

недостатке  који  проистичу  услед  лоше  израде  или  слабог  квалитета  уграђеног
материјала, отклони о свом трошку без права на накнаду.

Члан 13.

Наручилац  може раскинути овај уговор у случају да извођач не изводи радове у 
складу са техничком документацијом , важећим прописима или условима из тендерске 
документације и понуде и ако је запао у доцњу са извођењем радова својом кривицом.

Извођач  може да раскине овај уговор ако Наручилац радова не извршава своје 
уговорне обавезе. 

У случају раскида уговора уговарачи ће сачинити пресек стања изведених 
радова , утврдити висину и начин измирења међусобних финансијских обавеза.
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Члан 14.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који
су  предмет  овог  уговора  ангажује  другог  извођача  и  активира  гаранцију  за  добро
извршење посла.  Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади  Наручиоцу
штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене
радова  новог извођача за те радове.

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

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна
која је одговорна за раскид уговор.

Члан 15.

Наручилац и извођач ће евентуална спорна питања која настану из реализације 
овог уговора решавати споразумно преко својих овлашћених лица.

Ако до споразума не дође за решење спора уговарачи утврђују надлежност 
Основног суда у Димитровграду.

Члан 16.

На све што није регулисано овим уговором примењују се прописи о плаћању, 
технички и други прописи који се односе на уговорену врсту посла  и одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 17.

Овај уговор сачињен је у  6 (шест) истоветних примерка, од  којих   4 (четири)
примерка припадају Наручиоцу, а 2 (два) Извођачу.

ЗА ИЗВОЂАЧА:  ЗА НАРУЧИОЦА:
Овлашћено лице       

      Општина Димитровград
      Председник

___________________________   ________________________
          Зоран Ђуров, е.ц.ц.
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Образац  бр.14

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЛИ ОВЛАШЋЕНОМ ИСПРЕД ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

Назив и седиште:

Матични број:

ПИБ:

Особа за контакт:

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку радова бр. 12Р/15 –  Радови
на демонтажи старог котла на чврсто гориво и набавка и уградња новог котла на
пелет, дајемо следећу
                                                 

ПОНУДУ
Број: __________________ од ______.2015.године

1. Да  квалитетно  извршимо  све  радове  у  складу  са  наведеним  условима  из
конкурсне  документације,  поштујући  све  важеће  прописе  и  стандарде,  на
начин:

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:

Словима: _____________________________________________________________________

ПДВ 20 %:

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ:

Словима: _____________________________________________________________________

2. За извршење јавне набавке ангажујемо __ (________) подизвођача (уписати број
подизвођача).                                                            словима             

 
Подизвођач: Проценат укупне
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вредности

1.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

2.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

3.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

3. Јавну  набавку  извршићемо  у  групи  од  ____  (______________)  понуђача  коју
чине:           словима

                                                                                       

Чланови групе понуђача:
Проценат укупне

вредности

1.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

2.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

3.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

4.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

Важност понуде износи _____  ( _____________________)  дана од дана отварања
понуда ( не краћи од 60 дана ).                     словима

Начин плаћања: Наручилац се обавезује да Извођачу на име уговореног посла изврши
исплату средстава на начин и по динамици коју предвиђа уговор бр.400-1616/14-II од
25.12.2014 год. закључен између Министарства енергетика и рударства и Општине 
Димитровград, као Наручиоца у овом Уговору:
- у складу са ликвидним могућностима буџета РС-Министарства за енергетику и

рударство, а на основу достављених ситуација (оверених и потписаних);
- по привременој ситуацији у вредности од 50% уговореног износа;
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- по окончаној ситуацији у вредности преосталих 50% уговореног износа;
   -    у  роковима до пет  радних дана од дана  када  су средства  пренета   на  рачун
Наручиоца.
У цену су урачунати сви зависни трошкови до места извођења радова.
Понуда се односи на целокупну набавку.
Прихватамо све услове наведене у моделу уговора.
Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.

Рок завршетка  радова  је  _____  (________________________) календарских   дана  од
дана потписивања уговора ( не дужи од  150  дана).

Гарантни рок за све изведене радове је ____ (_____) године (не краће од две године)  од
дана примопредаје изведених радова.     

                   

                                             Име и презиме овлашћеног лица

 
________________________

                                                                                    
                                                                                                 Потпис овлашћеног лица

М.П.                        ___________________________
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      Образац  бр.15

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У  складу са  чланом  88.  ЗЈН  став  1.  ("Сл.  гласник  РС"  број  124/2012),  прилажемо
структуру  трошкова  насталих  приликом  припреме  понуде  број  _________________  од
____________2015. године у отвореном поступку  број  ЈН  12Р/15 –  Радови на демонтажи
старог котла на чврсто гориво и набавка и уградња новог котла на пелет.

Редни
број

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС

1.

2.

3.

4.

УКУПНО динара:

  (Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде) 

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и
не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе  потупка  јавне  набавке  из  разлога  који  су на  страни Наручиоца,
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у
складу  са  техничким  спецификацијама  наручиоца  и  трошкове  прибављања  средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан
од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  печатом  оверен  Образац  трошкова  припреме
понуде , сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

                Датум:                                            Потпис овлашћеног лица понуђача:

___________________                            м.п.                  __________________________________
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        Образац бр.16
Менично писмо – овлашћење -  за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6.  Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИКА: ___________________________ (унети одговарајуће податке     
МБ: ___________________________ дужника – издаваоца менице)
ПИБ: ___________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН:  __________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
-за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: Општина Димитровград,  Балканска бр. 2  (у даљем тексту 
Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену  (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да
предату  меницу  број  _______________________(унети  серијски  број  менице)  може
попунити  у  износу  од  _______________________
(__________________________________________________________________динара),
за озбиљност понуде.  Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ
од  ____________________  (____________________________________________динара)
и да безусловно  и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим
прописима   изврши  наплату  са  свих  рачуна  Дужника
___________________________________________________________________________
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице-назив, место и адресу) код
банака, а у корист Повериоца - Општине Димитровград, Балканска 2.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуна да наплату плаћања изврше на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да
на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета
у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора
на задужење  и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање
Дужника,  статусних  промена  или  оснивања  нових  правних  субјеката  од  стране
дужника.  Меница  је  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  за  заступање  Дужника
________________________________________(унети име и презиме овлашћеног лица).
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Меница ће се реализовати у следећим случајевима: 

- Ако је понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без
сагласности Наручиоца, 
- Ако је понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од
Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде, 
-  Ако  понуђач  не  обезбеди  или  одбије  да  достави  банкарску  гаранцију за  добро
извршење посла у висини 10% од вредности уговора. 

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од
којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник.

Издавалац менице

____________________________ _____________________________
           (место и датум)           (печат и потпис овлашћеног лица)
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ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 12Р/15 - Радови на демонтажи старог котла на
чврсто гориво и набавка и уградња новог котла на пелет

ДЕО II
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Образац бр.17

Предмер и предрачун радова
(Техничка спецификација)
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RADOVI, OPREMA I MATERIJAL ZA DEMONTAŽU POSTOJEĆE KOTLARNICE NA ČVRSTO GORIVO SA
PRIPADAJUĆOM INSTALACIJOM I IZGRADNJA NOVE KOTLARNICE NA PELET ZA OBJEKAT DOMA

ZDRAVLJA U DIMITROVGRADU

Po
z Opis Jed

mere
Koli
čina

Cena po
jedinici
mere

Iznos bez PDV
4x5

Iznos sa PDV
kol 6.+PDV

1 2 3 4 5 6 7

I MAŠINSKI DEO      

 

RADOVI OBUHVAĆENI OVIM 
PROJEKTOM (PREDMEROM I 
PREDRAČUNOM) ODNOSE SE NA 
DEMONTAŽU ODREĐENE POSTOJEĆE 
OPREME IZ SISTEMA I MONTAŽU NOVE, 
SA POTREBNIM PREPRAVKAMA I 
DORADAMA.  

A DEMONTAŽNI RADOVI      
1 Demontaža postojećih livenih člankastih 

toplovodnih kotlova na ugalj, tip: VULKAN 
SUPER ili odgovarajuće, kapaciteta 350kW.

    
 

* dimenzije kotla: 1820x1750mm, H=1800mm    

* masa kotla: cca 6180kg    

* priključne cevi DN80    
 Radovi obuhvataju sledeće:    

*
pražnjenje sistema - sa otvorenim ekspanzionim
sudom    

*
demontažu izolacije na cevnim vodovima-
mineralna vuna u oblozi od AL lima   količina 
3+6 m2 m² 36   

*
demontaža crnih čeličnih cevi-veze kotlova sa 
razdelnikom i sabirnikom-Ø88,9x3,2mm    kol. 
60m' m 60   

*
demontaža ravnih zapornih ventila DN80 NP6  
komafa 4 kom. 4   

*
demontaža merne armature-termometri 
manometri    

*
demontaža cevnih sigurnosnih veza sa 
otvorenim ekspanzionim sudom    

 
NAPOMENA: Kotlovi se nalaze u kotlarnici u 
podrumu objekta (ukopana prostorija), na koti 
-4.70m od poda prizemlja objekta!    

 

 Iznošenje postojeće opreme je moguće preko 
šahta za izvlačenje pepela i šljake dimenzija 
3,5x1,4m; visine  4,1m, koja se nalaizi uz zid 
kotlarnice!

komp
l. 2    
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2 Demontaža priključka električne energije na 
potrošačima, kako bi se obezbedio bezbedan  
rad prilikom realizacije radova demontaže i 
montaže. pauš. 1    

3 Demontaža dimnjače od livenih kotlova, 
skidanjem izolacije, odvajanjem od kotlova i od
zidanog dimnjaka (Ø350mm). kom. 2    

4 Demontaža postojeće platforme od čeličnog 
lima i HOP čeličnih profila, sa čeličnim 
stepenicama. kg 400    

5 Zbog veličine demontiranih komada potrebno je
izvesti radove i ugraditi materijal, opremu i 
adekvatne  čelične konstrukcije  za horizontalni 
i vertikalni transport demontirane a kasnije i 
opreme i materijala koji se montiraju.      

 
Pri tom je neophodna upotreba opreme kao što 
je flanš cug, odgovarajući kaiševi, ručni 
viljuškari, dizalice i dr. pauš. 1   

6 Čišćenje postojećeg skladišta od uglja i prašine 
radi prilagođavanja novom gorivu-peleti. Ugalj 
je potrebno odložiti u krugu objekta po 
instrukcijama Investitora.      

* približno je uskladišteno 5t uglja    

 
Rekonstrukcija i prenamena skladišta uglja u 
centalni silos za pelet.    

* skladište je na koti -3.00m od poda objekta pauš. 1    
7 Radovi, oprema i materijal na prilagođavanju 

postojećih poklopaca na skladištnom 
rezervoarau od čeličnog lima, potrebama novog
goriva-peleti. pauš. 1    

8 Posle izvedenih svih demontažnih radova 
organizovati čišćenje postojećeg zidanog 
dimnjaka, od strane ovlašćene organizacije. pauš. 1    

9 Demontaža postojećeg sistema za hemisku 
pripremu vode:      

* posuda    
* prateća armatura    
* pocinkovane cevi pauš. 1   

10 Dodatni demontažni (montažni) nepredviđeni 
radovi za demontažu opreme i delove cevnih  
sistema. pauš. 1    

 NAPOMENA:   
* Celokupna demontirana oprema odlaže se u krugu objekta, na mesto koje odredi Investitor!

*
Ove pozicije su vrlo složene i zahtevaju posedovanje određenih radnih mašina, uređaja, kao i iskustvo i veliku 
preciznost i veštinu izabranog izvođača radova!

UKUPNO  A   
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B INSTALACIJA I OPREMA U KOTLARNICI -MONTAŽNI RADOVI (podrazumeva se nabavke, isporuka i
ugradnja)

1 TKAN 200 ili odgovarajuće - Čelični 
tropromajni toplovodni kotao za loženje 
peletom snage 200 kW u skladu sa EN 303-5,  
komplet sa izolacijom i oplatom.
Transport peleta pužnim transporterom sa EM 
pogonom.      

 

Ložište po principu rada tip "izviruće" gde pelet
iz zone transporta ide vertikalno uvis tj. "izvire"
do zone sagorevanja. Napravljeno je od 
masivnih izolacionih materijala i sivog liva sa 
otvorima za primarni vazduh.    

 
Poluautomatsko čišćenje pepela iz  ložišta 
pužnim transporterima sa EM pogonom u 
kontejnere za pepeo.    

 
Izmenjivač toplote je izrađen od čeličnih 
bešavnih cevi sa usmerivačima dimnih gasova 
"turbulatorima".    

 

Ventilator primarnog vazduha:1x120W
Ventilator sekundarnog vazduha:2x85W
Fen za automasku potpalu:1x1600W
Automatika za rad kotla prema konstantnoj 
temperaturi Tiemme.    

 

max radna temperatura:90⁰C
max radni pritisak:3bara
Dimenzije priključaka potis/povrat: DN 80 NP 
6
Dimnezije priključka sigurnosnog ventila:DN 
40 NP 16    

*

automatika je obavezno sa opcijom sigurnosnog
termostata: prekida rad gorionika ukoliko 

temperatura u kotlu prelazi 98⁰C. Temperaturni 

režim radnog fluida 90/70⁰C
   

* komplet gorionik za pelet    
* radni termostat kotla: područje regulacije radne    
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temperature kotla (35-90⁰C)

*
komplet transporter za pelete sa cevi za 
povezivanje transportera i gorionika    

* masa kotla 1800kg    

*
gabariti kotla A=1000 mm, B=1400mm, 
H=2125mm

komp
l. 2   

NAPOMENA:  Kotao se spušta postojećim  vertikalnim šahtom na koti -4.70m u nivou poda kotlarnice a zatim
horizontalno unosi u kotlarnicu. Potrebno je skinuti dimovni produžetak kotla i kotao spustiti na zadnjoj strani, što

može da se vidi iz grafičke dokumentacije. Priključenje kotla na sistem centralnog grejanja izvodi se pomoću
prirubničkog spoja, nikako zavarivanjem!

2 Silos (rezervoar) za  pelet TKAN ili 
odgovarajuće, model za napajanje dva kotla 
istovremeno (kotlovi su TKAN200 ili 
odgovarajuće),      

* dimenzije bruto: 1300x2020x2910 mm    
* zapremina: V=1200L kom. 1    

NAPOMENA:  Silos se spušta postojećim  vertikalnim šahtom na koti -4.70m u nivou poda kotlarnice a zatim 
horizontalno unosi u kotlarnicu. 

3 CIKLON TKAN 200 v ili odgovarajuće - 
multiciklon za odvajanje krupnijih čestica iz 
produkata sagorevanja sa ventilatorom sa 
frekventnim regulatorom. kom. 2    

NAPOMENA:  Cikloni se spuštaju postojećim  vertikalnim šahtom na koti -4.70m u nivou poda kotlarnice a zatim 
horizontalno unose u kotlarnicu. Zbog veličine i gabaritnosti opreme koja se montira, potrebno je izvesti radove i 
ugraditi materijal, opremu i adekvatne čelične konstrukcije  za horizontalni i vertikalni transport iste.Pri tom je 
neophodna upotreba opreme kao što je flanš cug, odgovarajući kaiševi, ručni viljuškari, dizalice i dr.    Neophodno je 
prvo uneti ciklone, zatim silos pa kotlove!
4 Dimnjača od čeličnog lima debljine d=3mm. 

Svetli otvor dimnjače Ø250 mm, sa jednim 

kolenom od 90⁰, ukupne dužine do 3000 mm. 

Dimnjača se izoluje mineralnom vunom min 
80mm u oblozi od AL lima. kom. 2   

5 Omekšivač vode-SIMPLEX ili odgovarajuće sa
automatskim upravljanjem tip: OVS-100, kao 
kompletnog uređaja sa odgovarajućom 
armaturom, jonoizmenjivačkom masom 25kg, 
posudom za regenerativno sredstvo (kuhinjska 
so) i postoljem. Kapacitet omekšivača je 1 – 1,3

kom. 1    
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m3/h, pri tvrdoći vode od 12⁰d.

6 Hidraulička skretnica DN300, visine 1800mm , 
sa svim potrebnim prirubničkim priključcima 
(DN65 kom.4, R1/2" kom.2), propisno 
antikorozivno zaštićena i izolovana mineralnom
vunom (debljine 100mm) u plaštu od AL lima.

komp
l. 1    

7 Cirkulaciona pumpa sa prirubnicama, 
kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim 
materijalom, proizvođač WILO ili 
odgovarajuće, sledećih karakteristika:      

 Proizvođač: "WILO" ili 
odgovarajuće.    

 tip: TOP-S 40/4  1~PN6 ili 
odgovarajuće    

 G=8,8m³/h; H=2,68m    
 Pe=0,195 kW; 0,95A – 230V komp

l. 2    
8 Cirkulaciona pumpa sa holenderima, spojnim i 

zaptivnim materijalom, proizvođač WILO ili 
odgovarajuće, sledećih karakteristika:      

 Proizvođač: "WILO" ili 
odgovarajuće.    

 tip: Star-RS 25/7  1~PN10 ili 
odgovarajuće    

 G=3,6m³/h; H=1,63m    
 Pe=0,144 kW; 0,58A – 230V komp

l. 2    
9 Samoštelujući ventil sigurnosti sa oprugom 

R1", sa pritiskom otvaranja 2,5bar, za ugradnju 
na kotlovima. kom. 2    

10 Mašinski radovi, izrada i ugradnja mašinskih 
elemenata od čeličnih profila i čeličnog lima 
potrebnih za preradu i adaptaciju skladišta 
goriva (postojeće ugalj, novoprojektovano 
pelet). Prosečna težina čelične  konstrukcije i 
lima je 870 kg.) Svi ugrađeni čelični elementi 
moraju biti antikorozivno zaštićeni. pauš. 1    

11 Zaporne leptir klapne sa prirubnicama i 
kontraprirubnicima, spojnim i zaptivnim 
materijalom, sledećih dimenzija:      

 DN65 PN6 kom. 8   
 DN80 PN6

kom. 1    
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12 Kosi hvatač nečistoće sa prirubnicama, 
kontraprirubnicama spojnim i zaptivnim 
materijalom, sledećih dimenzija:      

 DN65 NP6 kom. 2    
13 Leptirasta klapna (nepovratna- za ugradnju 

između prirubničkog spoja), sledećih dimenzija:
     

 DN65 NP6 kom. 3   
 DN80 PN6

kom. 2    
14 Nepovratni ventil sa lozom, spojnim i 

zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
     

 R1" kom. 2    
15 Kuglaste slavine sa polugom PN6, spojnim i 

zaptivnim materijalom i rastavljivim 
holenderskim spojem, dimenzija:      

 R1" kom. 4    
16 Slavine za punjenje i pražnjenje, sa metalnim 

čepom i lančićem, dimenzija:      
 R1/2" kom. 5    

17 Cevni termostat-regulacioni za regulaciju rada 
pumpe za zaštitu hladnog kraja kotla:
  * merni opseg : 30...90°C
  * preklopna razlika 3°C  
  * navojni priključak: R 1/2"
  * tip reseta: automatski      

 

  * dužina pipka: 120 mm
tip: CTR-1

kom. 2    
18 Nabavka i isporuka šavnih cevi SRPS CB 

5.225, materijala Č 1212 dimenzija:
     

 Ø76,1x2,9mm m' 42   
 Ø88,9x3,2mm m' 36    

19 Za spojni i zaptivni materijal,  konzole, držače, 
dvodelne cevne obujmice, rozetne, vešaljke za 
cevi, čvrste i klizne oslonce, čaure i talasasti 
papir, kudelju, laneno ulje, gips i sl. materijal 
potreban za izvođenje i polaganje cevne mreže ,
daje se 60% od predhodne pozicije.  0,6    

20 Bešavna koncentrična redukcija za zavarivanje, 
sledećih dimenzija:      

 DN65/40 kom. 4   
 DN80/65

kom. 4    
21 Bešavni luk za zavarivanje, 1,5 D 90º, sledećih 

dimenzija:      
 Ø76,1x2,9mm kom. 12    
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22 Cevnu mrežu od crnih čeličnih cevi, vazdušne 
vodove, sigurnosne vodove,  dobro  očistiti od 
površinske korozije  i nečistoće svih vrsta, a 
zatim dva puta premazati zaštitnim sredstvom 
protiv korozije. m² 12    

23 Celokupnu cevnu mrežu, hidrauličku 
skretnicu,razdelnik i sabirnik  u kotlarnici 
izolovati mineralnom vunom u Al limu. 
Izolaciju izvesti nakon čišćenja cevovoda od 
površinske korozije i nečistoće svih vrsta, 
premaza antikorozivnim premazom u dva sloja 
i ispitivanja instalacije na hladni vodeni 
pritisak.      

 prečnik cevi            debljina izolacije    
 DN25, DN32                    40mm    
 DN40, DN65                    50mm m2 67    

24 Ozračni lonci od crnih šavnih cevi, sa returima i
loptastim slavinama R1/2", očišćeni, zaštićeni 
temeljnom i završnom bojom, dimenzija:      

 Ø108x4,mm; L=200mm kom. 2    
25 Manomeatr sa  priključkom  R1/2" dimenzija:      
 Ø80, R1/2" opsega 0-6 bar kom. 6    

26 Manometarski ventil R1/2" kom. 6    

27 Bimetalnih termometar sa odgovarajućim 
priključkom.      

 

 opsega 0-120⁰C
kom. 6    

28 Fiksna žaluzina, sa okapnicom za odvođenje i 
zaštitnom mrežom tip BN, za ugradnju u zid 
ispod plafona kotlarnice, AEROGRAMMI ili 
odgovarajuće:      

 BN-500x300mm kom. 1    
29 Prestrujna rešetka tip EX, za ugradnju u vrata 

na koti poda kotlarnice, AEROGRAMMI ili 
odgovarajuće:      

 EX-500x300mm kom. 1    
30 Požarnootporna obrada prodora čeličnih cevi 

kroz građevinske konstrukcije (plafon 
kotlarnice), pomoću Plamal K ili odgovarajućeg
Materijala vatrootpornosti 120min.      

* poziciju izvesti u svemu prema projektnoj 
dokumentaciji, preporukama proizvođača i 
zakonskoj regulativi pauš. 1   
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31 Vatrogasna oprema po propisima i normativima
za kotlarnicu ( jedan aparat tipa S-6, jedan 
aparat tipa S-9 i sanduk sa peskom sadržine do 
0,25m3 sa lopatom). pauš. 1    

32 Table sa obaveštenjima i zabranama 
(KOTLARNICA) (ZABRANJEN ULAZ 
NEZAPOSLENIMA) (ZABRANJENO 
PUŠENJE) 
(ZABRANJENA UPOTREBA OTVORENOG 
PLAMENA) (ZABRANJENA UPOTREBA 
ALATA KOJI VARNIČI) pauš. 1    

UKUPNO  B
  

NAPOMENA: Zbog gabaritnosti i monolitnosti opreme a pritom skučenog i ograničenog prostora za unošenje 
opreme, realizacija ovih pozicija je vrlo složena i zahteva posedovanje određenih radnih mašina, uređaja, kao i 
iskustvo i veliku preciznost i veštinu!

C POSTROJENJE ZA AUTOMATSKU DOPUNU PELETOM  DNEVNOG REZERVOARA IZ CENTRALNOG
SKLADIŠTA (podrazumeva se nabavke, isporuka i ugradnja)

* Sistem za automatsku dostavu tj., doziranje  peleta čine sledeći elementi: 

 * Cevasti ili koritasti pužni transporter za vertikalni  ili kosi transport pelata od silosa do trakastog transportera.

 * Trakasti transporter za transport granulastog  materijala (peleta) po horizontali.

 * Korito od lima za spuštanje peleta u bunker pod kosinom ,prirodnim padom.

 
* Automatika za upravljanje transportnim 
postrojenjem.      

1 Cevasti(koritasti) pužni transporter  služi za 
uzimanje pelata iz bunkera i doziranje na 
trakastom  transporteru, sastoji se od sledećih 
elemenarta:      

 * Elektromotor sa nosačem    
 * Korito    
 * Ulazni i izlazni otvor    
 Karakteristike:    
 Dužina korita L= 2.0- 3.0 m    
 Prečnik cevi ( korita)  fi 150mm  -  fi 200 mm    
 Kapacitet  transportera 1.5 - 3.0 t/h.    
 Elektromotor snage Pel.=1.1-2.2 kw    

 
Elektromotor može biti sa ramenim 
prenosnicima ili sa reduktorom i elastičnim 
spojkama.

komp
l. 1   

2 Trakasti transporter za transport granulastog 
materijala po horizontali od pužnog 
transportrera  do limenog korita.      

 Širina transportne trake 200-500 mm    
 Dužina  transportne trake 2000-3000 mm    
 Kapacitet transportera je 1.5- 2.0 t/h    
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Konstrukciju trakastog transportera čini 
pogonski i zatezni bubanja  na metalnom 
uzdužnom nosaču( iz jednog dela ili eventualno
iz dva dela u zavisnosti od duzine i tehničkog 
rešenja na licu mesta). Pogonski bubanj je sa 
elektromotorom  snage Pel = 1.5-2.0  kw.    

 

Princip rada: Pogonski motor reduktor prenosi 
obrtno kretanje na pogonsku osovinu i pogonski
bubanj. Transportna traka naleže na pogonski i 
zatezni bubanj, sa gornje strane na noseće rolne,
a sa donje na povratne rolne. Usipanje 
materijala je moguće na celoj dužini 
transportera, a isip na  pogonskom bubnju

komp
l. 1    

3 Korito od lima za spuštanje peleta u bunker 
prirodnim padom pod uglom tj., kosinom.

     

 

Korito je širine d= 200-500 mm i dušine l= 
2000-3000 mm. Izradjeno je od profilisanog 
gvožđa i limova čija je površina glatka. 
Prosečna težina korita sa konstrukcijom je oko 
250 kg.

komp
l. 1    

4 Automatika za upravljanje radom postrojenja.      
 Sistem za automatsko upravljanje postrojenja 

čine komandni orman za uključivanje i 
isključivanje elektromotora transportera i  sondi
za ugradnju na dnevnom rezervoaru koje 
automatski uključuju i isključuju transportno 
postrojenje. U cenu uračunati i kabliranje 
elemenata automatike.

komp
l. 1    

5 Konstrukcija od čeličnih profila i dizalicom sa 
elektromotorom i sajlom za podizanje ručnih 
kolica za pelet, nosivosti do 100kg. Na samoj 
konstrukciji ugraditi komandnu tablu. Kolica se
podižu po visini ~800mm i dužini ~ 1300mm. 
Sama konstrukcija mora da se prilagodi 
zahtevima na licu mesta!

komp
l. 1    

NAPOMENA: Sve pozicije iz oblasti "C" moraju da se prilagode uslovima na licu mesta!

UKUPNO  C   

D PRIPREMNO - ZAVRŠNI  RADOVI      
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1 Pripremni radovi upoznavanja objekta u cilju 
izvođenja instalacije prema projektu, sređivanje
dospelog materijala u magacin na gradilištu, 
obeležavanje celokupne instalacije i uvođenje 
grupa u rad. Građevinski radovi na probijanju 
otvora i šlicovanju, saniranju istih. 
Uregulisavanje cevne mreže, kao i potrebna 
merenja i ispitivanja, izvršena od ovlašćenih 
organizacija sa overenim izveštajima i 
elaboratima. Plaća se 5% od vrednosti svih 
predhodnih pozicija.    
Pre početka izvođenja radova izvođač treba da 
izađe na objekat i da izvrši detaljno 
upoređivanje projekta sa stvarnim stanjem. U 
slučaju da ima neslaganja ili teškoća u 
realizaciji ovog projekta, izvođač je obavezan 
da odmah ukaže na to investitoru i traži 
usaglašavanje, jer kasnije primedbe neće se 
uzimati u obzir % 0,05   

UKUPNO  D   

 REKAPITULACIJA MAŠINSKI   
DEO     

A DEMONTAŽNI RADOVI   

B
INSTALACIJA I OPREMA U KOTLARNICI - MONTAŽNI 
RADOVI

   

C
POSTROJENJE ZA AUTOMATSKU DOPUNU PELETOM  
DNEVNOG REZERVOARA IZ CENTRALNOG SKLADIŠTA

  

D PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI      

                          UKUPNO  MAŠINSKI DEO I:   

II GRAĐEVINSKI DEO      

1 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI      
1 Obezbeđenje neophodnih mera zaštite na radu i 

zaštite od požara, odgovarajućim elaboratima i 
propisima. Izrada i postavljanje tabli dimenzija 
80x60 cm i drugih oznaka sa upozorenjem, a po
tehničkim propisima. Obračun paušalno, 
komplet izvedeno. paus 1
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2 Montaža i demontaža zaštitne ograde oko 
gradilišta. Ogradu pravilno ankerovati i 
ukosničiti kako ne bi došlo do prevrtanja. 
Ograda mora biti uredno obojena. Korisiti se za 
sve vreme trajanja radova i plaća jedanput, bez 
obzira da li se demontira i ponovo montira u 
toku radova. Na ogradu postaviti table sa 
upozorenjem za korisnike. Obračun po m2 
ograde. m2 26    

3 Čišćenje i pranje prostorija objekta, pre 
krečenja. Izvršiti detaljno čišćenje celog 
unutrašnjeg prostora, zidova i plafona i fino 
pranje svih unutrašnjih prostora. Obračun po 
m2 očišćene površine. m2 335,2    

4 Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih 
radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog 
gradilišta, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih
prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 
očišćene površine. m2 122,5   

UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 1  

2 DEMONTAŽE I RUŠENJA      
1. Pažljiva demontaža stepenišne metalne 

konstrukcije za pristup kotlovima. Demontažu 
izvršiti pažljivo, delove konstrukcije stepeništa  
očistiti i složiti u magacin, za ponovnu 
upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na 
deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 
km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 
stepeništa. m2 1,25    

2 Pažljiva demontaža konstrukcije metalne 
platforme i rampe. Demontažu izvršiti pažljivo, 
delove konstrukcije (ogradu, platformu, rampu) 
očistiti i složiti u magacin, za ponovnu 
upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na 
deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 
km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 
ograde, platforme i rampe. m2 12,65    

3 Pažljiva demontaža metalne nadstrešnice sa 
pokrivačem od trapeznog lima i metalne 
ograde, u prizemlju iznad  otvora za unos 
kotlova.  Demontažu izvršiti pažljivo, delove 
konstrukcije nadstrešnice očistiti i složiti u 
magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na 
kamion i odvesti na deponiju koju odredi 
investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 
deponiju. U cenu ulazi pomoćna skela. Obračun

m2 12,2   
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po m2 konstrukcije nadstrešnice i ograde.

4 Rušenje armirano-betonskog vertikalnog 
serklaža na delu fasadnog zida kotlarnice u 
podrumu dim. 40X45cm, nakon 28.dana od 
dana formiranja novog armirano betonskog 
stuba. Rušenje stuba izvesti zajedno sa svim 
oblogama na stubu. Rušenje izvesti pažljivo. U 
cenu ulazi pomoćna skela i sečenje armature. 
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3. m3 0,38    

5 Rušenje armirano-betonskog zida šahte.  Šut 
izvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi 
pomoćna skela i sečenje armature. Obračun po 
m3 zida.      

 3.5*4.3*0.2*1+0.8*4.3*0.2*1 m3 3,7    
6 Rušenje armirano-betonske podne ploče šahte.  

Rušenje ploče izvesti pažljivo. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. 
Obračun po m3 ploče. m3 4,9    

7 Rušenje staze od betona. Rušenje staze izvesti 
zajedno sa skidanjem podloge. Odvojiti tvrdi 
materijal i odvesti na deponiju koju odredi 
investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 
deponiju. Obračun po m2 staze. m3 5,6    

8 Rušenje armirano-betonske rampe, iza kotlova, 
nakon iznošenja postojećih kotlova.  Rušenje 
izvesti pažljivo. U cenu ulazi pomoćna skela i 
sečenje armature. Šut prikupiti, izneti, utovariti 
na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 
Obračun po m3. m3 6,27    

UKUPNO  DEMONTAŽE I RUŠENJA 2   

3 ZEMLJANI RADOVI      
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1 Ručni iskop zemlje III kategorije, u širini od 
160cm, zbog postizanja potrebne širine od 
300cm za unos kotlova na pelet. Iskop izvesti i 
nivelisati prema projektu i datim kotama. Bočne
strane pravilno odseći, a dno nivelistati. U cenu 
ulazi i razupiranje i obezbedjenje rova. 
Iskopanu zemlju delom deponovati zbog 
nasipanja prostora pored armirano betonskog 
zida, nakon unosa kotlova i smanjenja širine 
rova, a delom utovariti na kamion i odvesti na 
gradsku deponiju. Obračun po m3 iskopane 
zemlje.

    

 

 3.5*1.6*4.25 m3 23,8    
2 Ručni iskop rova u zemlji III kategorije, u širini

od 100cm, za formiranje betonskih 
protivpožarnih stepenica . Iskop izvesti i 
nivelisati prema projektu i datim kotama. Bočne
strane pravilno odseći, a dno nivelistati. U cenu 
ulazi i razupiranje i obezbedjenje rova. 
Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti 
na gradsku deponiju. Obračun po m3 iskopane 
zemlje. m3 3,7

  

 
3 Ručni iskop zemlje III kategorije, na mestu dna 

šahte. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i 
datim kotama.  Bočne strane pravilno odseći a 
dno nivelistati. Iskopanu zemlju izvesti na 
deponiju. Obračun po m3 iskopane zemlje.      

 0.25 * 3.00 * 3.5 m3 2,63    
3 Planiranje temeljnog dna do ±1cm. Obračun po 

m2.      
  m3 9,67    
4 Nabavka i razastiranje  šljunka  u sloju d=15cm 

ispod podne ploče i stepenica. Tamponski sloj 
šljunka nabiti i fino isplanirati  do ±1cm. 
Obračun po m2. m2 9,67    

5 Nasipanje prostora pored armirano betonskog 
zida šahte zemljom u širini od 80cm nakon 
unosa kotlova i smanjenja širine rova. Zemlju 
nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i 
nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje 
koristiti zemlju, deponovanu prilikom iskopa. 
Obračun po m3 nabijene zemlje.      

 4.5*0.8*3.5 m3 12,6    

UKUPNO  ZEMLJANI RADOVI 3
  

4 ZIDARSKI RADOVI      
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1 Malterisanje unutrašnjih površina zidova od 
opeke cementnim malterom razmere 1:3 u dva 
sloja sa prethodnim prskanjem retkim 
cementnim malterom razmere 1:2. U cenu ulazi
i pomoćna skela. Otvore preko 3m2 odbiti. 
Obračun po m2. m2 88,9    

2 Malterisanje armirano-betonskog stuba  
cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja sa
prethodnim prskanjem retkim cementnim 
malterom razmere 1:2. Obračun po m2. m2 3,62    

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI 4
  

5
BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI 
RADOVI

    
 

1 Izrada AB podne ploče šahte d=8cm, od betona 
MB20. Ploču armirati mrežom Q-188. U cenu 
ulazi i armatura. Obračun po m2 izlivene ploče. m2 7    

2 Izrada armirano betonskog stuba, preseka 
40x45 cm, marke MB 20. Izraditi oplatu i 
stubove armirati sa 8Ø14. Beton ugraditi i 
negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, 
podupirači, armatura i pomoćna skela. Obračun 
po m3 m3 0,38    

3 Izrada AB  zida šahte  d=20cm, od betona 
MB20. Izraditi oplatu zidova i armirati po 
projektu, detaljima i statičkom proračunu. U 
cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i 
pomoćna skela.                                         
Obračun po m2.      

 (3.5+2*0.6)*4.45+4.2*4.45 m2 39,82    
4 Izrada kose stepenišne ploče i stepenika od 

nabijenog betona MB 20. Ploču betonirati 
istovremeno sa stepenicima, a preko sloja 
šljunka. Beton ugraditi i negovati po propisima.
U cenu ulazi i oplata. Obračun po m3 betona. m3 3,69    

5 Izrada betonskih bunkera za skladištenje peleta,
a sve prema upustvu proizvođača ostatka 
opreme. Obračun paušalno, komplet izvedeno. paus 1    

 
UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 5

  

6 BRAVARSKI RADOVI   
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1 Nabavka, transport i ugradnja protivpožarnih 
vrata, vatrootpornih 90min. Vrata izraditi od 
čeličnog profilisanog lima i krilo vrata obložiti 
dvostrukim čeličnim limom sa protivpožarnom 
ispunom. Opremljena su pripadajućim okovom 
i uređajem za samozatvaranje vrata. Okov, 
šarke, brava cilindar sa tri ključa i uređaj za 
automatsko zatvaranje po izboru projektanta. 
Pre bojenja metal očistiti od korozije i prašine, 
naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim 
predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj 
vatrootporne boje za metal, kitovati i brusiti i 
završno obojiti drugi put. Vrata izraditi po 
detaljima i uputstvu projektanta i atestirati. 
Obračun po komadu.      

 POS  V1     75/205  kom 1   

 POS  V2     80/205  kom 1    
2 Izrada i postavljanje dvokrilnih metalnih vrata 

dimenzija 2*80x205 cm. Vrata izraditi od 
kutijastih čeličnih profila, po detaljima i 
uputstvu projektanta. Krilo vrata obložiti 
jednostrano čeličnim limom. Na krilo postaviti 
tri šarke. Opremljena su pripadajućim okovom i
uređajem za samozatvaranje vrata. Okov, šarke 
i brava cilindar sa tri ključa po izboru 
projektanta. Pre bojenja metal očistiti od 
korozije i prašine, naneti impregnaciju i 
osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. 
Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i brusiti i
završno obojiti drugi put. Obračun po komadu 
vrata.    

 POS  V3       2*80/205  kom 1    

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 6
  

7 ČELIČNA KONSTRUKCIJA      
1 Nabavka, izrada i postavljanje konstrukcije 

platforme sa pristupnim stepeništem i zaštitnom
ogradom od čeličnih nosača, limova, ugaonika, 
flahova i slično. Konstrukciju stepeništa izraditi
i ugraditi po projektu, detaljima i uputstvu 
projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, 
očistiti i obrusiti. Pre ugradnje konstrukciju 
očistiti od korozije i prašine, naneti 
impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj 
montaži popraviti je. U cenu ulaze i ankeri, 
zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje 
konstrukcije i varova. Čelična konstrukcija se 
vari za prethodno pripremljene i ubetonirane 
anker ploče. Obračun po kg čelika. kg 365    
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2 Nabavka, izrada i postavljanje konstrukcije 
ograde i nadstrešnice od čeličnih nosača, 
limova, ugaonika, flahova i slično i pokrivačem
trapeznim limom.  Konstrukciju nadstrešnice i 
ogradu izraditi i ugraditi po projektu, detaljima 
i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno
izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje 
konstrukciju očistiti od korozije i prašine, 
naneti impregnaciju i osnovnu boju, po 
izvršenoj montaži popraviti je. U cenu ulaze i 
ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i 
atestiranje konstrukcije i varova. Čelična 
konstrukcija se vari za prethodno pripremljene i
ubetonirane anker ploče.Obračun po komadu. kom 1   

UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA   

8 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI      
1 Bojenje zidova poludisperzivnom bojom u boji 

i tonu po izboru projektanta sa svim 
predradnjama, u svemu prema propisima za ovu
vrstu radova. U cenu ulazi pomoćna skela. 
Obračun po m2. m2 258    

UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI   
9 RAZNI RADOVI      
1 Oblaganje plafona protivpožarnim gips 

kartonskim pločama GKF 12,5 mm, sa izradom 
čelične potkonstrukcije, sistem Knauf D112. 
Razred vatrootporne zaštite F90, samo sa donje 
strane. Dvostruku potkonstrukciju izraditi od 
nosivih i montažnih pocinkovanih profila CD 
60x27 mm direktno pričvršćenih za nosivi 
plafon i obložiti gips kartonskim pločama, po 
projektu i uputstvu proizvođača. Sastave 
obraditi glet masom i bandaž trakama po 
uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela.
Obračun po m2 postavljene površine. m2 76,28    

2 Nabavka, transport i montaža zidnog 
protivpožarnog hidranta prečnika Ø52 (2"). 
Hidrant je smešten u zaštitnom metalnom 
hidrantskom ormariću 54x54x14.4cm, sa 
velikim slovom H na vratima ormana. Uz 
hidrant u ormariću je predvidjen kompletan 
pribor za aktiviranje hidranta: mlaznica Ø52, 
crevo Ø52 dužine L=15m i druga zaštitna 
oprema prema protivpožarnim propisima. Uz 
hidrant je predvidjen i ventil za odvajanje sa 
hidrantske mreže. Obračun po komadu. kom 1    
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UKUPNO RAZNI RADOVI   

 REKAPITULACIJA      

1 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI      

2 DEMONTAŽE I RUŠENJA      

3 ZEMLJANI RADOVI      

4 ZIDARSKI RADOVI      

5
BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI 
RADOVI

     

6 BRAVARSKI RADOVI      

7 ČELIČNA KONSTRUKCIJA    

8 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI      

9 RAZNI RADOVI      

                UKUPNO  GRAĐEVINSKI DEO II:   
II
I

ELEKTRO DEO     
 

1 Elektro orman sa kompletnom opremom. 
Pozicija obuhvata i demontažu postojećeg 
elektroormana.

komp
l. 1

  
 

2 Isporuka i polaganje i povezivanje priključnih 
kablova motora  pumpi, el.motornih pogona, 
termostata, senzora, komunikacije i svih uslova 
potrebnih za rad. Kablovi se vode po 
obujmicama i perforiranim nosačima kablova.      

  PP00-Y 3 x 2,5 mm2                      m 30   
  PP00-Y 3 x 1,5 mm2                      m 100   
  JY(St)Y 2x2x0,8 mm2                      m 50    
3 Isporuka materijala i izrada uzemljenja kućišta 

opreme, cevi i okvira vrata na sabirnicu za 
izjednačavanje. Uzemljenje je izvedeno vodom 
P / F - Y 10mm2 sa kablovskaim papučicama. kom. 20    

4 Izrada premošćenja prirubnica, ventila i dr. 
pomoću trake FeZn 20x3 mm , sa pripremom 
mesta, postavljanjem lepezaste podloške i vijka 
M 10x20 sa maticom, farbanjem osnovnom i 
završnom bojom. kom. 10    

5 Radovi na nivou protiv požarnog sistema.
Montaža opreme u polju: termičkih detektora- 
kom. 3   
Funkcionalno ispitivanje i podešavanje 
parametara protiv požarnog sistema.

kom. 1    
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6 Pregled i ispitivanje električne instalacije i 
izdavanje atesta o ispravnosti. kom. 1    

7 Napojni kabal za transportni deo automatske 
dopune peleta 5x2,5mm² m 30    

                UKUPNO  ELKTRO DEO III:
  

 UKUPNA REKAPITULACIJA:
     

I MAŠINSKI DEO     

II GRAĐEVINSKI DEO      
II
I

ELEKTRO DEO     
                          SVEGA:

  

У  _______________

Датум  _____________

   Потпис овлашћеног лица

М.П.                        ___________________________
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