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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 И 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке број 1349-15/2016 oд 28.06.2016. године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1349-15/2016-2 од 
28.06.2016. год.  припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности –радови- 

 Набавка и инсталација котла на чврсто гориво 
ЈН бр. 11/2016 

 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља 

 
Страна 

 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 
 
 
 

III 

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

 
 
 
 

4 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
 

8 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 12 

VI Образац понуде 24 

VII 
Образац структуре цене са упутством како да се 
попуни 

28 

VIII Модел уговора 31 

IX Образац трошкова припреме понуде 35 

X Образац изјаве о независној понуди 36 

XII Образац изјаве о посети локације 37 

XII 
Образац изјаве о достављању менице и меничног 
писма за добро извршење посла 

38 
 

XIII Образац списак референтних радова 46 

XIV Образац потврда о референтним радовима 47 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Факултет техничких наука у Чачку 
Универзитета у Крагујевцу 
Адреса: Светог Саве 65, 32000 Чачак 
Интернет страница: www.ftn.kg.ac.rs 
 

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

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН бр. 11/2016 су радови: Набавка и инсталација котла 
на чврсто гориво за грејање зграде Факултета. 
 

5. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Јелена Ђунисијевић 
Е - mail адреса: jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs; број факса: 032/342-101  
 
 
 
 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН бр. 11/2016 су радови: Набавка и инсталацијa котла 
за грејање на чврсто гориво. 
 

Назив и ознака из општег речника набавке: 
42515000 – котлови за централно грејање 

45331110 – радови на инсталацији котлова 

 

2. Партије 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ftn.kg.ac.rs/
mailto:jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА И РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА РАДОВА И ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО 
са описом потребних радова за уградњу истог 

 
У котларници Факултета техничких наука у Чачку потребно је извршити набавку 
и уградњу котла на чврсто гориво, повезивање са постојећом инсталацијом 
грејања и извести све потребне радове како би нови котао функционисао у 
постојећем систему грејања.  
 
Нови котао одговарајућих карактеристика са свом припадајућом арматуром 
потребно je поставити на постојеће припремљено место и повезати са 
постојећом инсталацијом и димњачом  Ø 600. 
 
Радове треба извести стручно, прецизно и квалитетно у складу са техничким 
нормама, стандардима и законским прописима за ову врсту радова.  
У цену урачунати комплетну набавку, испоруку и монтажу свог потребног 
материјала и опреме и пуштање у исправан рад. Сав материјал који се 
испоручује мора бити прописаног квалитета према SRPS стандардима и 
прописно ускладиштен на градилишту до момента уградње.  
 

Извођач је дужан да обезбеди противпожарну заштиту за време извођења 
радова. 
 
Топловодни котао који је предмет јавне набавке, користиће се за производњу 
топле воде за загревање зграде Факултета техничких наука у Чачку. 
Котао мора бити на одговарајући начин изолован термоизолационим и 
ватроотпорним материјалима.  
 
Котао мора бити израђен у свему према важећим техничким прописима од 
квалитетног котловског лима и бешавних цеви, за које треба доставити атесте 
уграђеног материјала. 
 
По завршетку радова, Извођач је дужан да достави Наручиоцу грађевински 
дневник, листове грађевинске књиге, све сертификате, атесте, гаранције, 
извештаје о испитивањима и упутства за употребу за уграђену опрему и 
материјале за које произвођачи дају гаранцију.  
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТОПЛОВОДНОГ КОТЛА  
КОЈЕ СЕ ЗАХТЕВАЈУ СУ: 

 

Ред. 
број 

Опис Јединица 
мере 

Количина 

1. 

Испорука и монтажа тропромајног топловодног котла на 
чврсто гориво, капацитета 1000 kW радног притиска  4 
bara и режима воде 90/70°C. Котаo je термоизолован са 
свим потребним прикључцима, димним наставком и 
споља термоизолован у облози и прибором за чишћење 
котла. Котао је намењен за ручно ложење угљем. 
Промаја котла је обезбеђена са клапном на моторни 
погон. 

ком 1 

2. 

Израда и монтажа прихватног коша израђеног од 
челичног лима одговарајуће дебљине димензије  
800х800 mm висине 900 mm са прихватним челичним 
каналом димензије 1350х700 mm са поклопцем који се 
редуцира на 800х500 mm. 

kg 450 

3. 

Бетонирање подеста са спољње стране котларнице где 
је планиран канал за убацивање угља. Димензија 
бетонског дела је 2100х1900х550 mm. Ставка обухвата и 
потребно пробијање дела зида за пролаз канала са 
завршном обрадом након пробијања. 

кпл 1 

4. 
Испорика и монтажа таложника за котао за 
прочишћавање димних гасова. 

ком 1 

5. 

Испорука и монтажа вентила сигурности са тегом DN 

65/NP16 у комплету са прирубницама и прирубничким 
сетом. 

ком 1 

6. 

Испорука и монтажа центрифугалног вентилатора димних 
гасова- вентилатор мора бити компатибилан са 
понуђеним типом котла и прочишћивачем димних гасова 
(циклоном). 

ком 1 

7. 

Испорука и монтажа аутоматике за одржавање 
температуре у комплету са радним и граничним 

термостатом, дисплејом за праћење температуре и са 
командним орманом и енергетским делом (склопкама за 
вентилатор и моторни погон за промају). 

ком 1 

8. 

Демонтажа постојеће платформе (челични профили и 
челични лим) ради уношења котла на коту пода 
котларнице (-3m) и поновно враћање платформе са 
поправком дела челичних профила и челичног лима. 

kg 500 

9. 

Израда и монтажа челичног постоља котла израђеног од 
челичних профила I12 са свим потребним помоћним 
материјалом и са нивелацијом постоља-челично постоље 
се монтира на прво следеће слободно место до другог 
котла. 

kg 145 

10. 

Испорука и монтажа димњаче израђене од челичног лима 
дебљине 5mm, димензије Ø600mm, дужине cca 8m са 
једним коленом, која је изолована минералном вуном 
дебљине 80mm у облози од алуминијумског лима 

kpl 1 
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дебљине 0,8mm 

11. 
Испорука и монтажа црних челичних, бешавних цеви, за 
израду цевне мреже димензије Ø159x4,5mm.  

m 36 

12. 
 

Спојни и заптивни материјал, лукове, конзоле и 
држаче,чврсте тачке, дводелне цевне 
обујмице,вешаљке, розете, зидне чауре, дисугас, 
оксиген, жице за лемљење, кудељу, ланено уље, цемент, 
гипс и остали материјал за монтажу цеви.  

паушално 

13. 
Испорука и монтажа изолације од минералне вуне 
дебљине 50mm, у облози од Al лима дебљине 0,5 mm, за 
изолацију цевовода у котларници. 

m2 
31 

14. 
Испорука и монтажа равног запорног вентила у комплету 
са прирубницама и прирубничким сетом димензија DN150 
НП16. 

ком 4 

15. 

Испорука и монтажа хватача нечистоће у комплету са 

прирубницама и прирубничким сетом димензија DN150 

NP16. 

ком 1 

16. 
Испорука и монтажа равног запорног вентила у комплету 
са прирубницама и прирубничким сетом димензија 
DN80NP16. 

ком 2 

17. 
Испорука и монтажа неповратног вентила у комплету са 
прирубницама и прeрубничким сетом димензија DN80 
NP16. 

ком 1 

18. 

Испорука и монтажа циркулационе пумпе протока 43m3/h 
напора 15 m, димензије прикључка DN80  у комплету са 
прирубницама и прeрубничким сетом потребним за 
монтажу. 

ком 1 

19. 
 

Испорука и монтажа циркулационе пумпе протока 25m3/h, 
напора 5 m, димензије прикључка DN80  за 
заштиту хладног краја котла у комплету са прирубницама 
и прирубничким сетом потребним за монтажу 

ком 1 

20. 

Испорука и монтажа аутоматске хемијске припреме воде 

капацитета 2m³/h у симплекс варијанти у комплету са 

посудом за со као и арматуром и цевима за повезивање 

на инсталацију. Ставка подразумева и демонтажу 
постојећеручне хемијске припреме 

ком 1 

21. 

Припремно завршни радови који обухватају: повезивање 
на постојећу инсталацију у котларници, повезивање 
циркулационих пумпи на електричну мрежу, хладна проба 
инсталације, топла проба инсталације, функционална 
проба инсталације, предаја атестно проспектне 
документације инвеститору са примопредајом радова. 

паушално 

 

Уз котао мора бити достављена следећа документација: 
 Техничка документација која је дефинисана стандардом – збирка 

исправа 

 Упутство за употребу и безбедан рад 

 Упутство за одржавање 

 Атести уграђеног материјала 

 Доказ о прегледу конструкције 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.11  7/ 47 

  

 

 Доказ о успешном првом испитивању под притиском 

 Доказ о успешном испитивању непропусности. 

Обавезе понуђача су следеће: 
 Снимање постојеће ситуације и утврђивање неопходних мера у 

котларници ради уклапања новог котла са постојећим инсталацијама 

 Набавка, испорука топловодног котла на чврсто гориво (Угаљ) 

топлотног капацитета 1000 kW  са припадајућом арматуром 

 Израда канала за убацивање угља, са пратећим радовима 

 Израда димног канала према опису 

 Комплетирање и завршна монтажа испорученог котла на лицу места у 

просторији котларнице, повезивање на постојеће инсталације са 

извођењем свих неопходних преправки постојеће инсталације 

 Испитивање под притиском (хладна проба) 

 Регулација сагоревања и пуштање котла у пробни рад 

 Довођење емисије продуката сагоревања у прописане граничне 

вредности и сачињавање Извештаја о извршеној анализи продуката 

сагоревања  

 И други неопходни пратећи електро, машински  и остали радови. 

Након извршених свих радњи из горњег описа изабрани понуђач је дужан да са 
Наручиоцем потпише протокол о примопредаји и пуштању у рад.   

 
НАПОМЕНА: У циљу давања комплетне понуде и сагледавања стварног стања 
на лицу места, понуђачи су обавезни да изврше обилазак котларнице  
Факултета техничких наука у Чачку уз претходну најаву лицу одређеном за 
контакт.  
Лице за контакт, именовано од стране Факултета, ће својим потписом и печатом 
Факултета на обрасцу из  потврдити да је понуђач обавио обилазак локације. 
 
РОК  И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: 
Рок за испоруку котла не може бити дужи од 45 дана од дана увођења у посао, 
а рок за монтажу и пуштање у рад је највише 20 календарских дана од дана 
испоруке котла. 
 
ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА: 
Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу достави сертификате о квалитету 
уграђеног материјала и опреме која је предмет набавке. Изабрани понуђач се 
обавезује да ће у току гарантног рока поштовати потребан квалитет и техничке 
карактеристике опреме која је предмет набавке. Гарантни рок, који не може 
бити краћи од 5 година, биће дефинисан уговором.    
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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

ЗАКОНА 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

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

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

 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обаљања делатности која је на 
снази време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

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

  Да понуђач у поступку предметне јавне набавке располаже неопходним 
финансијским капацитетом и то: 
- Да није био у блокади рачуна у последњих годину дана којa претходи 
објављивању позива за достављање понуда. 
- да је понуђач у претходној oбрачунској години (2015) остварио укупан 
пословни приход од најмање 6.600.000,00 динара без ПДВ-а. 

 Да понуђач у поступку предметне јавне набавке располаже неопходним     
пословним капацитетом и то да је : 
- понуђач у последњих 5 година испоручио и уградио котловске јединице укупне 
снаге од 1 MW на чврсто гориво и више. 
Да понуђач у поступку предметне јавне набавке располаже неопходним     
техничкм капацитетом: 
- понуђач мора поседовати важеће сертификате система квалитета ISO 9001,   
- да је сертификаовао  заваривачки погон у складу са EN ISO 3834-2, 
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- понуђач мора поседовати важеће одобрење технологије израде нераставивог 
споја издат од акредитованог контролног тела које је уједно и именовано тело 
за поступак 111 и 135 према SPRS EN ISO 156141:2008/A2:2012 за тип 
завареног споја BW и FW. 
Да понуђач у поступку предметне јавне набавке располаже неопходним    
кадровским капацитетима  да понуђач има запослене или радно ангажованe и 
то: 
1.Најмање једног машинског инжењера са лиценцом одговорног извођача 
радова  430 
2.Једног инжењера електротехнике са лиценцом 450 или 453 
3.Једног инжењера заваривања који прописује технологију заваривања WPS 
4.Минимум 2 радника електро струке 
5.Минимум 5 радника машинске струке од чега најмање једног атестираног 
заваривача по стандарду SRPS EN 287-1 за поступак заваривања 111 
6.Једно лице са седмим степеном стручне спрема са потврдом о положеном 
стручном испиту о обављању послова безбедности и здравља на раду. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке 
који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV 
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова 
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, коју доставља у виду неоверене 
копије.  
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
 
Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона за учешће у поступку 

предметне јавне Понуђач доказује на следећи начин: 
 

1. Да понуђач у поступку предметне јавне набавке располаже неопходним 
финансијским капацитетом и то: 
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- Да није био у блокади рачуна у последњих годину дана која претходи 
објављивању позива за достављање понуда. 
ДОКАЗ: Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности за период 
од 12 месеци до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки. 
- да је понуђач у претходној oбрачунској години (2015.) остварио укупан 
пословни приход од најмање 6.600.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
ДОКАЗ: Извештај о бонитеу који издаје Агенција за привредне регистре са 

подацима из извештаја из претходне обрачунске (2015.) године ( образац BON-

JN) или други примерен доказ којим понуђач  доказује да је у претходној 

обрачунској години остварио пословни приход у минималном износу од 

6.600.000,00 динара без ПДВ-а. (Биланс стања и биланс успеха за претходну 

обрачунску годину (2015.), потврду пословне банке о остварeном укупном 

промету на пословном – текућем рачуну за претходну обрачунску годину или 

друга документа којима се може потврдити тражено). 

 
2. Да понуђач у поступку предметне јавне набавке располаже неопходним     
пословним капацитетима и то: 
- Да је понуђач у последњих 5 година испоручио и уградио котловске јединице 
укупне снаге од минимално 1MW на чврсто гориво и више. 
 
ДОКАЗ:  
Списак најважнијих (референтних) изведених радова (образац Списак 
раферентних радова дат је у поглављу XIII Конкурсне документације) за период 
од пет година које претходе датуму објављивања позива за достављање 
понуда уз који се прилажу Потврда/е оверене и потписане од стране 
инвеститора за наведенe радове из наведеног списка (образац Потврда о 
референтним радовима дат је у поглављу XIV Конкурсне документације). 
Потврда мора да саржи: 
-податке о издаваоцу потврде (назив, адреса, ПИБ, матични број и контакт 
телефон) 
-податке о привредном субјекту извођачу радова 
-опис изведених радова са обавезним навођењем површине објекта, назив и 
адресу објекта на коме су изведени наведени радови, датум месец и годину 
извођења радова 
- печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. 
Да понуђач у поступку предметне јавне набавке располаже неопходним    
техничким капацитетима: 
- понуђач мора поседовати важећи сертификат система квалитета ISO 9001,  
  
ДОКАЗ: копија важећег сертификата, потписана и оверене печатом понуђача. 
- да је сертификаовао  заваривачки погон у складу са EN ISO 3834-2 
 
ДОКАЗ: копија важећег сертификата, потписана и оверене печатом понуђача. 
- важеће одобрење технологије израде нераставивог споја издат од 
акредитованог контролног тела које је уједно и именовано тело за поступак 111 
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и 135 према SPRS EN ISO 156141:2008/A2:2012 за тип завареног споја BW и 
FW 
ДОКАЗ: копија важећег одобрања, потписане и оверене печатом понуђача. 
 
Да понуђач у поступку предметне јавне набавке располаже неопходним    
кадровским капацитетима: 
Да понуђач има запослене или на други начин  радно ангажоване: 
1.Најмање једног машинског инжењера са лиценцом  одговорног извођача 
радова  430 
2.Једног инжењера електротехнике са лиценцом 450 или 453 
3.Једног инжењера заваривања који прописује технологију заваривања WPS 
4.Минимум 2 радника електро струке 
5.Минимум 5 радника машинске струке од чега најмање једног атестираног 
заваривача по стандарду SRPS EN 287-1 за поступак заваривања 111 
6.Једно лице са седмим степеном стручне спрема са потврдом о положеном 
стручном испиту о обављању послова безбедности и здравља на раду. 
 
ДОКАЗИ: 
 - за све наведене тражене кадрове: 
Понуђач је дужан да достави доказ којим се на недвосмислен начин може 
утврити да је наведено лице у радном односу или на други начин радно 
ангажовано код Понуђача. Фотокопије обрасца М3А (трећа страна обрасца М1) 
или образац М-А јединствени, односно обрасца М-УН (пријава о уплати 
доприноса по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о 
допунском раду и висини те накнаде) за друге начине радног ангажовања. 
Уз претходно наведени доказ доставити и следеће: 

- за наведене дипломиране инжењере: копије наведених личних лиценци, са 
важећом потврдом Инжењерске коморе Србије, а за инжењера заваривања 
копија дипломе  за заваривање IWE 
- за атестиране завариваче прилаже се фотокопија траженог атеста 
- за лице које обавља послове безбедности и здравља на раду потребно је 
доставити Уверење о положеном стручном испиту о практичној 
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду. 
 
 

Испуњеност  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, из 
чл. 75. ст. 2. Закона понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.) 
 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у 
поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
 

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

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

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке  радова- Набавка и инсталација котла на 

чврсто гориво ЈН 11/2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 

државе када има седиште на њеној територији); 

 
 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА O ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И 
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ 
НАМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ 
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  ____________________________________________________ 

[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова- Набавка и 

инсталација котла на чврсто гориво ЈН11/2016 је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и нема забрану обаљања делатности која је на 

снази време подношења понуде. 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач_________________________________________________________ 

[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке  радова- Набавка и 

инсталација котла на чврсто гориво, ЈН 11/2016 испуњава све услове из чл. 75. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан 

у одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 

државе када има седиште на њеној територији); 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.11  16/ 47 

  

 

 
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 
Чачачк, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова–  Набавка и 
инсталација котла на чврсто гориво ЈН 11/2016, - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до               
23. 11. 2016. године до 10:00 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
   
Понуда мора да садржи: 
 
1. Образац понуде, попуњен , потписан и оверен 
2. Потписане и оверене све стране техничке спецификације  
3. Докази о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке (изјава) 
4. Докази о испуњености додатних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, према упутству како се доказује испуњеност додатних услова 
5. Модел уговора (попуњен, потписан и оверен ) 
6. Образац структуре цене (попуњен, потписан и оверен) 
7. Образац трошкова припреме понуде (није обавезaн) 
8. Образац изјаве о назависној понуди (попуњен, потписан и оверен) 
9. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 
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10. Потврду о обиласку локације уградње котла котларница Факултета 
техничких наука у Чачку, Светог Саве 65 (препоручује се понуђачима 
обилазак објекта због детаљног сагледавања целокупног посла, није 
обавезан) 

11. Динамички план реализације уговора 
12. Меницу и и менично овлашћење за озбиљност понуде 
13. Изјава понуђача да ће доставити меницу за добро извршење посла 
14. Оргинално писмо банке о намери да изда банкарску гаранцију за отклањање 

грешака у гарантном року. 
  

3. ПАРТИЈЕ 
 

Предметна набавка није обликована према партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Факултет 
техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, Чачак  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова- Набавка и инсталација котла на 
чврсто гориво- ЈН 11/2016 НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова- Набавка и инсталација котла на 
чврсто гориво- ЈН 11/2016 НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Опозив понуде за јавну набавку радова- Набавка и инсталација котла на 
чврсто гориво- ЈН 11/2016 НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова- Набавка и инсталација 
котла на чврсто гориво- ЈН 11/2016 НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 
3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

Плаћање ће се обавити складу са Законом о роковима измирења новчанх 
обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр.119/2012 и 
68/2015), на основу документа који испоставља понуђач. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
 

9.2. Захтев у погледу рока  испоруке добара и извршења радова 
Рок испоруке добра (котла), у целости према техничкој спецификацији, не може 
бити дужи од 45 календарских дана од дана увођења у посао. 
Место испоруке добара- на адресу наручиоца Факултет техничких наука у 
Чачку, Светог Саве 65, Чачак. 
Место монтаже котларница на адреси Факултета. 
Рок за завршетак  монтаже и пуштање у рад: најкасније 20 календарских дана 
од дана испоруке котла. 
 

9.3. Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Гаранција не може бити краћа од 5 (пет ) година од дана завршетка радова. 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 

9.5. Други захтеви  
 
1. У циљу давања комплетне понуде и сагледавања стварног стања на лицу 
места, понуђачи су обавезни да у оквиру рока за давање понуде изврше 
обилазак котларнице Факултета техничких наука у Чачку уз претходну 
најаву лицу одређеном за контакт:  
Особа за контакт је Драган Доловић, телефон 064/852-6167. 
Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да најави свој долазак 
путем E-maila: jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs или путем факса на број:      
032/342-101. Својство представника понуђача, лице које обилази локацију 
доказује предајом овлашћења особи за контакт. 
О извршеном увиду понуђач је дужан да достави доказ: Образац Изјава 
понуђача о обиласку локације оверен и потписан од стране овлашћеног лица 
Наручиоца. Увид у објекат у коме ће се вршити радови може се извршити до 
дана подношења понуда, радним даном у времену од 7:30 до 14:30 часова. 
Наручилац је омогућио увид у котларницу како би потенцијални понуђачи могли 
да изврше неопходна мерења и друге неопходне радње , које су потребне за 
припрему и прихватљивост понуде. 
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да 
понуђач изврши увид у котларници Факултета и достави доказ. 

mailto:jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs
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Уколико понуђачи наступају као група понуђача, потребно је да било који 
учесник заједничке понуде изврши увид у котларници Факултета и достави 
доказ. 
2.Понуђач је дужан да уз понуду достави динамички план реализације 
уговора, по данима,  израђен у MS project  или неком другом програму. 
Понуда понуђача који не достави динмички план биће одбијена као 
неприхватљива и неће се узети у разматрање.  
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену је урачуната  цена предмета јавне набавке и  испорука. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  
  
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено, потписано и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
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стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека 
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач 
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, 
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

1.Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - 
Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора, преда 
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено, потписано и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност меничног овлашћења за добро извршење 
посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором.  
 

1. Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 
року 
 

Понуђач се обавезује да као саставни део понуде преда наручиоцу оригинални 

примерак Писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 

отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности 

уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног 

рока, која мора бити безусловна и платива на први позив. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који 
би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 
Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени 

номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир 

укупна вредност понуде изражене у динарима. 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је банкарску 

гаранцију за добро извршење посла достави Наручиоцу у року од 15 дана од 

дана закључења уговора. Банкарска гаранција за отклањање недостатака у 

гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку примопредаје радова. 
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику : Факултет техничких наука у 
Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак, електронске поште на e-mail 
jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs или факсом на број 032/342-101 тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке  
и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде.  
Наручилац ће по пријему захтева заинтересованог лица у року од 3 (три) дана 
од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације, ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,            
ЈН  11/2016. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 

mailto:jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ 
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 
Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ 
који потврђује да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за 
подношење понуда, у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог Закона, 
2) учинио повреду конкуренције, 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао. 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне три године. 
Доказ може бити: 
- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа; 
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 
- исправа о наплаћеној уговорној казни; 
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 
року 
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 
пројектом, односно уговором; 
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
-други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску 
пресуду или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на 
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 
предмет јавне набавке истоврстан. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

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

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
извршења радова. У случају истог понуђеног  рока извршења радова, као 
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најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
гарантни рок. 
 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3). 
 
 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца,осим ако Законом о јавним набавкама није 
другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца 3 (три) дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од 3 (три) дана, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева 
из члана 149. ст. 3. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/12,14/15 и 68/15), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца  захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15). 
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Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, наручилац објављује на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 
(два) дана од дана пријема захтева за заштиту права, који садржи  податке из 
прилога 3Љ. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) и то: 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда; 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 

Закона. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 

се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 

да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија 

може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 

од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којегје извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе наведене под бројем 1; 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе наведене под бројем 1, осим оних наведених 

под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 

у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 
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за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 

за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе наведене под бројем 1, за подносиоце 

захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 

Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор. Наручилац ће доставити уговор изабраном понуђачу  у року од 8 дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова 

Набавка и инсталација котла на чврсто гориво, ЈН 11/2016  

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача 
 
 
 

Адреса понуђача 
 
 
 

Матични број понуђача 
 
 
 

Порески 
идентификациони број 
понуђача (ПИБ) 

 

Име особе за контакт 
 
 
 

Електронска адреса 
понуђача (e-mail) 

 

Телефон 
 
 
 

Телефакс 
 
 
 

Број рачуна понуђача и 
назив банке 

 
 
 

Лице овлашћено за 
потписивање уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 

1) 
Назив подизвођача 

 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 Име особе за контакт  

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

 
2) 

Назив подизвођача 
 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични броj 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Име особе за контакт 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

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

 

1) Назив учесника у заједничкој 
понуди 

 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Име особе за контакт 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди 

 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 
Име особе за контакт 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди 

 

 
 

Адреса 
 

 
 

Матични број 
 

 
 

Порески идентификациони број 
 

 Име особе за контакт  

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радова- Набавка и инсталација котла на 
чврсто гориво- ЈН 11/2016 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 

 
 
 
 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
Рок испоруке котла 
 

 

 
Рок извршења радова 
 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

___________________________  _____________________________ 
 

 

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

 
 
 

1 2 3 4 5 

Ред. 
број                                  Опис Количина 

Цена по јед. 
Мере без 

ПДВ-а 

Цена за 
тражену 
количину 

(динара без  
ПДВ- а) 

1. 

Испорука и монтажа тропромајног 
топловодног котла на чврсто гориво, 
капацитета 1000 kW радног притиска  4 
bara и режима воде 90/70°C. Котаo je 
термоизолован са свим потребним 
прикључцима, димним наставком и 
споља термоизолован у облози и 
прибором за чишћење котла.Котао је 
намењен за ручно ложење угљем. 
Промаја котла је обезбеђена са клапном 
на моторни погон. 1 ком   

2. 

Израда и монтажа прихватног коша 
израђеног од челичног лима одговарајуће 
дбљине димензије  800х800 mm висине 
900 mm са прихватним челичним 
каналом димензије 1350х700mm са 
поклопцем који се редуцира на 800х500 
mm. 

450kg  

 

3. 

Бетонирање подеста са спољње стране 
котларнице где је планиран канал за 
убацивање угља. Димензија бетонског 
дела је 2100х1900х550 mm. Ставка 
обухвата и потребно пробијање дела 
зида за пролаз канала са завршном 
обрадом након пробијања. 

кпл  

 

4. 
Испорука и монтажа таложника за котао 
за прочишћавање димних гасова. 

1 ком   

5. 
Испорука и монтажа вентила сигурности 
са тегом ДН 65/НП16 у комплету са 
прирубницама и прирубничким сетом. 

1ком   
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6. 

Испорука и монтажа центрифугалног 
вентилатора димних гасова- вентилатор 
мора бити компатибилан са понуђеним 
типом котла и прочишћивачем димних 
гасова (циклоном). 1ком   

7. 

Испорука и монтажа аутоматике за 
одржавање температуре у комплету са 
радним и граничним термостатом, 
дисплејом за праћење температуре и са 
командним орманом и енергетским делом 
(склопкама за вентилатор и моторни 
погон за промају). 

1ком   

8. 

Демонтажа постојеће платформе 
(челични профили и челични лим) ради 
уношења котла на коту пода котларнице 
(-3m) и поновно враћање платформе са 
поправком дела челичних профила и 
челичног лима. 500 kg   

9. 

Израда и монтажа челичног постоља 
котла израђеног од челичних профила 
I12 са свим потребним помоћним 
материјалом и са нивелацијом постоља-
челично постоље се монтира на прво 
следеће слободно место до другог котла. 

145kg   

10. 

Испорука и монтажа димњаче израђене 
од челичног лима дебљине 5mm, 
димензије Ø600mm, дужине cca 8m са 
једним коленом, која је изолована 
минералном вуном дебљине 80mm у 
облози од алуминијумског лима дебљине 
0,8mm. 

kpl   

11, 
Испорука имонтажа црних челичних, 
бешавних цеви, за израду цевне мреже 
димензије Ø159x4,5mm 36m   

12 

За спојни и заптивни материјал, лукове, 
конзоле и држаче,чврсте тачке, 
дводелне цевне обујмице, вешаљке, 
розетне,зидне чауре, дисугас, оксиген, 
жице за лемљење, кудељу,ланено уље, 
цемент, гипс и остали материјал за 
монтажу цеви.  паушално   

13 

Испорука и монтажа изолације од 
минералне вуне дебљине 50mm, у 
облози од Al лима дебљине 0,5mm, за 
изолацију цевовода у котларници. 31 m2   

14 

Испорука и монтажа равног запорног 
вентила у комплету са прирубницама и 
прирубничким сетом димензија DN150 
NP16. 4 ком   
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15 

Испорука и монтажа хватача нечистоће у 
комплету са прирубницама и 
прирубничким сетом димензија DN150 
NP16. 1ком   

16 

Испорука и монтажа равног запорног 
вентила у комплету са прирубницама и 
прирубничким сетом димензија 
DN80NP16. 2ком   

17 

Испорука и монтажа неповратног вентила 
у комплету са прирубницама и 
прирубничким сетом димензија DN80 
NP16. 1ком   

18 

Испорука и монтажа циркулационе пумпе 
протока 43m3/h напора 15 m, димензије 
прикључка DN80  у комплету са 
прирубницама и прeрубничким сетом 
потребним за монтажу. 1ком   

19 

Испорука и монтажа циркулационе пумпе 
протока 25m3/h, напора 5 m, димензије 
прикључка DN80  за 
заштиту хладног краја котла у комплету 
са прирубницама и прирубничким сетом 
потребним за монтажу 1ком   

20 

Испорука и монтажа аутоматске хемијске 
припреме воде капацитета 2m³/h у 
симплекс варијанти у комплету са 
посудом за со као и арматуром и цевима 
за повезивање на инсталацију. Ставка 
подразумева и демонтажу постојеће 
ручне хемијске припреме. 1ком   

21 

Припремно завршни радови који 
обухватају: повезивање на постојећу 
инсталацију у котларници, повезивање 
циркулационих пумпи на електричну 
мрежу, хладна проба инсталације, топла 
проба инсталације,функционална проба 
инсталације, предаја атестно проспектне 
документације инвеститору са 
примопредајом радова. паушално   

22 УКУПНО ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А: 
 

23 ПДВ:  

24 УКУПНО ДИНАРА СА ПДВ-ОМ: 
 

 

Датум Понуђач 
М.П. 

 
 

 
 

/потпис овлашћеног лица/ 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цена: 
 

1. У колону 4 уписати јединичну цену без ПДВ-а за сваку позицију 
из техничке спецификације. 
2. У колону 5 уписати цену без ПДВ-а за тражену количину за сваку 
позицију из техничке спецификације. 
3. У колону 5, ред 22, унети укупан износ за збир свих ставки од 1 до 
21 из колоне 5. 
4. У колону 5, ред 23, унети износ укупно обрачунатог  ПДВ-а за 
износ из поља колона 5, ред 22 
5. У колону 5, ред 24, унети збир износа из колоне 5, ред 22 и 
колоне 5, ред 23 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 
НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО 

 
Закључен између: 
Факултета техничких наука у Чачку, 32000 Чачак, ул. Светог Саве 65,  
ПИБ:101123484, Матични број: 07181779 
Број рачуна: 840-875660-05 ; 840-875666-84 Управа за трезор, 
Телефон: 032/302-757, Телефакс: 032/342-101 
кога заступа проф. др Небојша Митровић, декан Факултета  
(у даљем тексту Наручилац) 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: извођач), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:................................................... 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

Члан 1. 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 
- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник 
Републике Србије" бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне 
набавке добара под бројем ЈН 11/2016. 
- да је Извођач доставио понуду број  ________  од дана ____________ године 
која се налази у прилогу уговора и саставни је његов део; 
- да понуда Извођача у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне 
документације,  
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде 
Извођача и Одлуке о додели уговора број _____________ од _________ године, 
изабрао___________________________________као Извођача. 
 

Члан 2. 
 

Предмет овог уговора је  куповина  и уградња Котла на чврсто гориво 
капацитета 1МW  у складу са понудом Извођача _________  од __.__.2016. 
године, која је саставни део овог уговора.  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.11  36/ 47 

  

 

Уговорне стране утврђују да цена за предмет набавке износи _______________ 
динара без ПДВ-а, односно  _______________са урачунатим ПДВ-ом. 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 

повећања цене елемената на основу којих је одређена. 
 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, 

цена обухвата и све остале зависне трошкове Извођача. 

 
Члан 3. 

 
Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови радова у односу на 

утврђени предмер радова исплата тих радова извршиће се у складу са овим 

уговором по понуђеним јединичним ценама, под условом да вишкови не 

прелазе 10% од уговорене количине (цене).  
Наручилац може поверити Извођачу извођење и вишкова радова који прелазе 
10% уговорене вредности, уколико Извођач радова прихвати да исте изведе по 
већ уговореним јединичним ценама. 
Уколико се у току реализације закљученог уговора, табеларним прегледом 

вишкова и мањкова радова, утврди да је вредност и количина мањкова радова 

у номиналном износу већа од утврђене вредности и количина вишкова радова, 

и да је финансирање неопходних позиција вишкова радова могућа у оквиру већ 

укупно уговореног износа финансијских средстава, извођење вишкови радова 

се неће уговарати анексом уговора. У овом случају вишкове радова Извођач ће 

извести по налогу Надзорног органа и уговореним јединичним ценама уз 

сагласност Наручиоца, што ће бити констатовано и Записником о коначном 

обрачуну вредности изведених радова.  
Уколико се у току реализације овог уговора појаве непредвиђени радови они 
ће бити предмет посебног уговора након спроведеног поступка јавне набавке. 
Вредност евентуалних непредвиђених радова не може прећи 15% од укупне 
вредности првобитно закљученог уговора.  

 
Члан 4. 

 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на 

следећи начин :  
Наручилац се обавезује да на основу исправно испостављене Фактуре,  

уплати  на рачун  Извођача  број _______________________ који се води код 
банке ___________________, износ од _______________________ у року од 
_______________ дана од дана испостављања Фактуре. 

                             
 Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду 

прихваћени као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за 
исплату по овом Уговору. 
 
 

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од минимално 10% 

укупне вредности изведених радова може испоставити Наручиоцу тек по 

извршеном техничком пријему и извршеној примопредаји и коначном обрачуну 

изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном 

обрачуну изведених радова. 
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Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: 

листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу 
документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува 
дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање 
тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.  

 
Члан 5. 

 
Извођач се обавезује да у приликом потписивања овог уговора преда 

Наручиоцу меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 

уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 (тридесет) дана дужи од истека рока 

за коначно извршење посла., која мора бити безусловна и платива на први 

позив, а у корист Наручиоца.  
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, 

Извођач  је у обавези да продужи важење менице. 
У случају истека рока важења менице док је извођење радова који су 

предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 
важења менице.  

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу 

преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у 

износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана 

дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на 

први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.  
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може 

да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 

дана од дана пријема писменог захтева Корисника. У том случају Наручилац 

може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама 

са пажњом доброг привредника.  
Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла 

у случају да изабрани понуђач не извршава уговорене обавезе на начин 

предвиђен Уговором. 

 
Члан 6. 
 

Извођач се обавезује да испоручи добра уговореног квалитета, сагласно 
прописима и стандардима, као и да их декларише према важећим прописима, 
да уз добра достави атесте и осталу документацију којом се доказује уговорени 
квалитет добара, у складу са захтевима Наручиоца из конкурсне документације 
и позитивним прописима.  

Извођач Наручиоцу гарантује да: купљено добро ради исправно и да 
нема стварних недостатака, да не постоје правни недостаци, да купљено добро 
потпуно одговара свим техничким описима, карактеристикама и 
спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде. 
 

Гарантни рок за предмет набавке је ________година, рачунајући од дана 
примопредаје радова Наручиоцу 
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Члан 7. 
 

Датум увођења у посао, овлашћени представник Наручиоца уписује у 

грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено када 

Наручилац обезбеди Извођачу несметан прилаз просторијама где се изводе 

радови. 

Рок за испоруку котла је _______дана од дана увођења у посао.  
Рок извршења радова је ______календарских дана од дана испоруке котла.  
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за 

примопредају радова, а што овлашћени представник наручиоца констатује у 

грађевинском дневнику.  
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

 
Члан 8. 

 
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :  
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
Извођача,  
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,   
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није 
одговоран Извођач.  
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у 
писаној форми, уз сагласност овлашћеног представника наручиоца, Извођач 
подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 
10 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог 
уговора о томе постигну писмени споразум.  

 
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да 

уведе у рад више Извођача, без права на захтевање повећаних трошкова или 

посебне накнаде. 

 
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 

Члан 9. 
 
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном 

року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно 

уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не 

може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова. 
 
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 
 
Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, 

као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од 

износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне 
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казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете 

Наручилац мора да докаже. 

Члан 10. 
 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу 

са важећим прописима, техничким прописима, и овим уговором. 
 
Извођач се обавезује:  
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року; 

- да обезбеди довољну радну снагу за извођење уговором преузетих радова;  
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више Извођача, 

без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не 

испуњава предвиђену динамику;  

- да обезбеди безбедност свих лица, као и одговарајуће обезбеђење 

материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према 

државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне 

средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова 

до предаје Наручиоцу;   
- да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду и противпожарне 
заштите;  
- да омогући надзор над извођењем радова овлашћеном представнику 
наручиоца; 
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима 
Републике Србије, који регулишу ову област;  
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 

основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 

ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно извођење радова или 

убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова 

извођења радова;   
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове 
и да је спреман за њихов пријем;  

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци;  
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да 
приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца. 

 
Сву одговорност за безбедност и здравље на раду за запослене у току 

извођења радова сноси извођач радова. 
 
Извођач се обавезује да о свом трошку, као Заступник инвеститора обезбеди и 

ангажује координатора за безбедност и здравље на раду у складу са Законом 

за све време извођења радова. 
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Члан 11. 

 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 

отклони о свом трошку све недостатке у року од 5 дана по пријему писменог 

позива од стране Наручиоца који се односе на уговорени квалитет изведених 

радова, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења 

проузрокована овим недостацима. 
 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става 

Наручилац је овлашћен да уновчи банкарску гаранцију за отклањање 

недостатака у гарантном року. 

 
Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не 

покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из 

става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду 

штете, до пуног износа стварне штете. 
 

Члан 12. 

 
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 13. 

 
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава 

Наручиоца а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.  
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од 
завршетка радова. 
Комисију за примопредају радова чине најмање по један представник 
Наручиоца, Извођача и Надзор. 
Комисија сачињава Записник о примопредаји радова. 

 
Члан 14. 

 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 

стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 

овлашћеног представника Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде 

које су фиксне и непроменљиве. 
 
Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности 

изведених радова, који врши Комисија састављена од представника 

Наручиоца, Извођача и Надзор. 
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Члан 15. 
 
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:  
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана, а 
о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач из неоправданих 
разлога прекине са извођењем радова;   
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.  
 

Члан 16. 
 
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који 

су предмет овог уговора активира банкарску гаранцију за добро извршење 

посла, осим за случај када је основ за једнострани раскид, недостатак 

средстава за реализацију.   
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 17. 
 
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе 

Закона о облигационим односима, као и других позитивних законских прописа 

из ове области. 
 

Члан 18. 
 
Уговорне стране су сагласне да за сва спорна питања у вези са овим уговором 

решавају споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 
Чачку. 

Члан 19. 
 
Овај уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна. 
 

Члан 20. 
 
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну 
страну. 

 
                    за                                                                                            за 
             Извођача                                                                           Наручиоца 
 
 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.11  42/ 47 

  

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 

у поступку јавне набавке радова- Набавка и инсталација котла на чврсо гориво 

ЈН 11/2016 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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

 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке радови– Набавка и инсталација котла на 

чврсто гориво ЈН 11/2016 изјављујем да смо посетили локацију која је предмет 

јавне набавке и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему 

понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима извођења 

радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне 

промене у цени. 

  

 

Датум обиласка:_________________                                                                   

М.П. 

Потпис овлашћеног лица НАРУЧИОЦА: _________________ 

 

 

 

Датум понуде:_________________                                                                       

М.П. 

Потпис овлашћеног лица ПОНУЂАЧА: _________________ 

 

 

 

Напомена: Примерак ове изјаве понуђач је обавезан да достави у понуди. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ 

ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу дајем следећу изјаву: 
 
 
                                                                   ИЗЈАВА 
 
     Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћу, 
уколико будем изабран како најповољнији понуђач, Наручиоцу доставити 
приликом закључења уговора о јавној набавци Бланко сопствену меницу 
(соло меницу) за добро извршење посла евидентирану у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије, уредно оверену и потписану од стране 
овлашћеног лица са  роком важења менице који је  30 (тридесет) дана дужи од 
истека рока за коначно ивршење посла. 
 
   Уз меницу ћу доставити и менично овлашћење- писмо у висини од 10 % 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а као и копију картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном 
овлашћењу – писму.  
 

 
 

Датум                                                                            Понуђач 

________________                  М.П.                              __________________ 
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XIII ОБРАЗАЦ- СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ РАДОВА 

 

 

 

 

 
 

Референтни 
наручилац 

 
Лице за 

контакт и 
број 

телефона 

 
Предмет 
уговора 

 
Датум 

закључења 
уговора 

 
Вредност 

испоручених 
добара без ПДВ 

 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Укупна вредност 
испоручених добара 

без ПДВ 
 

 
 

 

 

 

Датум                                         М.П. Потпис понуђача 

 
_______________________                  _______________________________ 
 

Напомена: У случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих 
референтних уговора образац фотокопирати.    
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XIV ОБРАЗАЦ- ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ РАДОВИМА 

 
 

Издаваоц потврде: 

Назив и адреса:_____________________________________________________ 

ПИБ и Матични број:_________________________________________________ 

Лице за контакт(име, презиме, контакт телефон):__________________________ 

Овим потврђујем да је: 

(навести назив понуђача) 

 за наше потребе испоручио и уградио котловске јединице на чврсто гориво  
укупне снаге од минимално  1 MW у уговореном року и квалитету. 

Датум закључења уговора:____________________________године. 

Вредност уговора: __________________________динара без ПДВ-а. 

Датум месец и година извођења радова:________________________________ 

Опис изведених радова:  

 
 

 

 

 

Назив и адреса објекта на коме су изведени радови: 

 

Површина наведеног објекта:_________________________________________ 

 

Датум                                           М.П.          Потпис издаваоца потврде 

                    

___________________________              _____________________________ 
 
 
Напомена: У случају више доказа образац фотокопирати. 
 

 


