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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 
 

44621200 – Котлови   - набавка и постављање котла и пуштање у рад  
СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА 

У КОТЛАРНИЦИ ДУНАВСКА 8 БАЧКА ТОПОЛА 
 

редни бр. 1/ 2019 
            

                            
 
 
Рок за достављање понуда до 05.02.2019. године, до 12,00 часова.  
 
Понуде доставити на адресу:  
 
Предшколска установа за децу „Бамби“ Бачка Топола, Бачка Топола, Дунавска бр. 8 
 
Јавно отварање понуда обавиће се 05.02.2019. године, у 12:15 часова, у просторијама  
 
Предшколске установе за децу „Бамби“ Бачка Топола, Бачка Топола, Дунавска бр. 8 
 
 
 
 
 
 
ДЕЛ. БР. 48-21/29-19  od 28.01.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЈАНУАР, 2019. године 
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На основу чл. 32., 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) , у 
даљем тексту: Закон, члана 2. 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: 31-21/30-19 од 21.01.2019.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 
(број: 35-21/31-19 од 21.01.2019.), припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
за ЈНМВ  добара - 44621200 – Котлови   - набавка и постављање котла и пуштање у рад 

ЈНМВ 1/2019 
Конкурсна документација садржи:    

 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

III 
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 
 

IV 

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

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
VII МОДЕЛ УГОВОРА  
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
IX ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ПРЕГЛЕДУ ЛОКАЦИЈЕ ГДЕ СЕ ИЗВОДЕ 

РАДОВИ 
 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О РЕФЕРЕНЦАМА  
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА 
 

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  У СЛУЧАЈУ КВАРА  
XIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА  ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  
 
 
 
Конкурсна документација садржи 40 страна. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу  
 Наручилац: Предшколска установа за децу „БАМБИ“ Бачка Топола 

Адреса: 24300 Бачка Топола, Дунавска бр. 8 
ПИБ 101443770 
Матични број 08061823 

 Интернет страница наручиоца: www.bambi.edu.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Јавна набавка се спроводи у поступку   ј а в н е  н а б а в к е  м а л е  в р е д н о с т и, у складу са Законом и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке  
 Предмет јавне набавке број 1/2019, су добра – 44621200 – Котлови   - набавка и постављање 
котла и пуштање у рад 
4. Циљ поступка 
 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Резервисана јавна набавка  
 Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
6 . Електронска лицитација   
 Не спроводи се електронска лицитација. 
 
7. Контак лице и служба 

маил: bambi@stcable.net 
 
8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора  
 Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 8 (осам) дана од дана јавног отварања понуда. 
 

 
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке 

-  Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке  број 1/2019, ЈЕ НАБАВКА И УГРАДЊА КОТЛА СА 
ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ГАСНЕ ТОПЛОВОДНЕ КОТЛАРНИЦЕ У 
ОБЈЕКТУ ПУ  „БАМБИ“  БАЧКА ТОПОЛА 

-  Назив и ознака из општег речника  набавке: 44621200 – Котлови   
2. Партије 
 Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
3. Врста оквирног споразума 

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
Извођач радова је дужан да у објекту Предшколске установе „Бамби“ Бачка Топола, Дунавска  8 изврши следеће:  
• Демонтажа постојеће опреме и цевовода који се уклањају и њихово изношење у двориште објекта 
• Испорука и монтажа са пуштањем у рад 3 комада високоефикасна гасна фасадна кондензациона котла мин. 

снаге 150 kW/котлу те пратећом регулацијом за каскадни режим рада као и осталом пратећом опремом са 
машинским и електро инсталацијама. 

 
МИНИМАЛНЕ ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
Кондензациони котао: 

 
Захтеване 

минималне 
карактеристике 

Карактеристике 
понуђене опреме 

Начин доказивања 
карактеристика 

понуђене опреме 

Произвођач   

Званична техничка 
документација 

понуђеног уређаја 
на српском језику 

Модел   

Минимални 
топлотни 
капацитет (kW) при 
температурном 
режиму 50/30°C 
према EN 15417 и 
ЕN677 за рад на 
гориво природни 
гас или ТНГ 

мин. 150 kW  

Нормни степен 
корисности у 
односу на доњу 
топлотну моћ 
горива 

мин. 109%  

Oпсег топлотног 
капацитета тј. 
однос минималне и 
максималне снаге 
уређаја 

мин. 1:4,5  

Тип уређаја кондензациони тип 
уређаја  

Материјал 
измењивача димни 
гасови/вода 

нерђајући челик 
(INOX)  

Начин регулације 
сагоревања 

склопом за 
аутоматско 

подешавање и 
оптимизовање 

квалитета 
сагоревање тј. 

смеше 
ваздух/гориво за 

све промене врсте 
и квалитета горива 
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Дозвољени радни 
притисак, bar мин. 6bar  

Гаранција, година 

мин. 2 године на 
уређај  Изјава произвођача 

уређаја на 
меморандуму 

мин. 10 година на 
измењивач димни 

гасови/вода 
 

Сертификати 

Типски 3А 
сертификат о 
контролисању 

издат од стране 
акредитованог 

контролног тела 
Републике Србије 

 

Копија типског 3А 
сертификата о 
контролисању 

издата од стране 
акредитованог 

контролног тела 
Републике Србије 

 
 
Каскадна регулација: 

 
Захтеване 

минималне 
карактеристике 

Карактеристике 
понуђене опреме 

Начин доказивања 
карактеристика 

понуђене опреме 

Произвођач   

Званична техничка 
документација 

понуђеног уређаја 
на српскомјезику 

Модел   

Управљање 
Каскадно вођење 
до осам зидних 

котлова 
 

Управљање 

Мин. управљање 
мин са два круга 

грејања са 
мешањем, 1 

директан круг 
грејања и један 

круг за припрему 
санитарне топле 

воде 

 

Регулација рада 

мин. регулација 
према спољашњој 

температури и 
могућност дневног 

и недељног 
програмирања 

 

Комуникациона 
способност уређаја 

Даљинска 
комуникација 
(управљање и 

надзор) са  уређајем 
путем интернета 
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(интернетприкључак 
је обавеза 

инвеститора) 
Могућност 

уградње уређаја за 
управљање путем 

ГСМ мреже 

  

Могућност 
повезивања на 

надређени БМС 
преко МOD-BUS, 

КNX, LON 
протокола 

  

 
Понуђач је у обавези да постави гасни генератор топлоте безбедно на зид објекта и изврши 
прикључење на инфраструктуру према условима локалних дистрибутера гаса, електричне 
енергије, водовода и канализације и изврши пуштање уређаја у погон. 
Колону „Карактеристике понуђене опреме“ треба попунити у складу са карактеристикама 
опреме коју понуђач нуди. 
 
Овај образац треба потписати, печатом оверити и доставити уз понуду. 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   
 
 
 
 
Рок испоруке добара и извођење  радова 

До максимално 45 дана од дана потписивања уговора 

 Место испоруке добара и извођење  радова 
   ПУ  „Бамби“  Бачка Топола, Дунавска 8. Током извођења радова објекат предшколске установе 

нити у једном моменту не сме остати без постојећег грејања док у истом бораве деца, те с тим у 
вези, одабрани Понуђач - извођач треба да узме у обзир да део радова мора изводити у викенд 
данима. 
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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 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) ЗЈН); 
 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног привредног суда; 
Предузетници: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из одговарајућег 
регистра. 

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

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре. 
Напомена: Уколико уверење Основног суда не 
обухвата податке из казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ 
СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којом се потврђује да правно 
лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита;  
2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
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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 (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 

3. 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) ЗЈН); 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да 
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду надлежног органа да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  
 
Докази не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 

4. 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 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

ИЗЈАВА (Образац XI.), којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 
да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

• Доставити Референц листу оверену од стране 
овлашћеног лица понуђача (Образац X) - Списак 
наручилаца којима су у  претходне три године 
изведени радови и испоручена опрема  који су 
предмет ове набавке. 

• За сваку наведену референцу Понуђач доставља: 
а) копију уговора са припадајућим евентуалним 
анексима и, 
б) окончану ситуацију са припадајућим 
рекапитуалацијама радова потписану и оверену од 
стране извођача и наручиоца, где се 
недвосмислено види шта је предмет референтне 
набавке, или, фактуру/рачун о испорученој опреми 
и изведеним радовима, где се недвосмислено види 
шта је предмет референтне набавке. 

 
 
 

1. да је Понуђач у претходне 3 
године (2016, 2017 и 2018. год.) 
рачунајући од дана објаве јавне 
набавке успешно испоручио, 
уградио и пустио у рад најмање 
1 инсталацију са каскадом 3 
или више зидних гасних 
кондензационих котлова, мин. 
капацитета 135kW по 
котловској јединици 

 2. да Понуђач поседује сертифи-
кован систем менаџмента 
квалитета, односно следеће 
сертификате: 
- ИСО 9001, 

• Доставити фотокопије важећих сертификата 
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- ИСО 14001,   
- ОХСАС 18001 и  

      - ИСО 50001 
2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

1. Понуђач је у обавези да достави: 
• Уговоре о ангажовању који важе за све време 

трајања радова или М3А образац пријаве 
радника оверен од стране Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање, чиме се 
доказује да је лице у радном односу код 
послодавца са почетком пре дана 
објављивања јавног позива и фотокопије 
радних књижица 

• За инжењере са лиценцом: фотокопије 
лиценци и потврде ИКС о важењу лиценце у 
време подношења понуде 

• За завариваче: фотокопију важећег атеста 
заваривача  

 

 
 

1.  Да има најмање 5 лица у 
радном односу према закону о 
раду, за последња два месеца 
који претходе месецу у коме је 
објављен јавни позив за 
подношење понуда, од тога 
најмање: 

• мин. 1 стручно лице са 
важећом лиценцом 430  

• мин. 1 стручно лице са 
важећом лиценцом 381  

• мин. 1 дипломирани електро 
инжењер 

• мин. 1 атестирани заваривач 
челичних цеви за поступак 311 
BW према СПРС ЕН ИСО 9606-1 
са важећим атестом 

 2. Понуђач треба да буде 
овлашћени сервисер за опрему 
коју уграђује 

2. Доставити уверење, сведочанство или изјаву 
произвођача односно овлашћеног 
дистрибутера произвођача за територију 
Србије 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  
1. За сву потребну опрему Понуђач је дужан да 

достави: 
• Фотокопију књиговодствене картице за 

основно средство или фотокопије дела 
пописне листе са стањем на дан 31.12.2018. 
године,  

• За теретно возило неопходно је да достави и 
фотокопију саобраћајне дозволе или 
фотокопију уговора о набавци, закупу или 
лизингу за возило 

• за испитну опрему приложити фотокопије 
важећих уверења акредитоване лабораторије 
о извршеном еталонирању 

 1. Понуђач мора да поседује 
неопходну опрему и алат за 
извођење предметних радова: 

• мин. 1 теретно возило  
• мин. 1 сет за гасно (аутогено) 

заваривање, 
• мин. 1 еталонирани испитни 

манометар минимум класе 0.6 

 2. Понуђач је дужан да 
интервенише у року од макс. 2 
сата од момента пријаве квара 
у гарантном року, што ће бити 
дефинисано уговором са 
одабраним понуђачем. 

• Потписати изјаву (Образац број: XII 
Конкурсне документације) 
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 3. Понуђач треба да поседује 
потврду Министарства 
енергетике Републике Србије 
или Покрајинског секретаријата 
за енергетику и минералне 
сировине да испуњава услове и 
захтеве утврђене техничким 
прописима, из домена 
инспекције опреме под 
притиском и о условима у 
погледу стручног кадра за 
обављање делатности прегледа 
и одржавања унутрашњих 
гасних инсталација. 

• Доставити потврду Министарства енергетике 
Републике Србије или Покрајинског 
секретаријата за енергетику и минералне 
сировине  

4. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

 
 
 

1) За претходне 3 (три) 
обрачунске пословне године 
(2016., 2017. и 2018.) 
• да је остварио просечан 

приход у минималном 
износу  од 8.000.000,00 
динара без ПДВ-а  годишње 

• да у том периоду није 
забележио негативан 
годишњи пословни резултат 
и 

• да Понуђачу у периоду од 
шест месеци пре дана 
објављивања јавне набавке 
пословни текући рачуни 
нису били у блокади 

1. Доставити Извештај о бонитету за јавне 
набавке БОН-ЈН за претходне 3  године (2016., 
2017. и 2018. године ) који издаје Агенција за 
привредне регистре, који мора да садржи: 
статусне податке понуђача, сажети биланс 
стања и биланс успеха за претходне 3 
обрачунске године (2016. 2017. и 2018.), 
показатеље за оцену бонитета за претходне 3 
обрачунске године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН 
нису доступни подаци за 2018. годину, односно 
подаци о билансу стања и билансу успеха за 
2018. годину у време трајања поступка 
предметне јавне набавке, понуђач доказује да 
у претходној обрачунској 2018-тој години није 
остварио губитак у пословању са својом 
овереном потписом и печатом у писменој 
форми Изјавом одговорног заступника под 
моралном, материјалном и финансијском 
одговорношћу. 

• Потврда НБС - Дирекција за регистре и 
принудну наплату - Одељење за регистре и 
бонитет (Потврда о броју дана неликвидности) 
у неовереној фотокопији 

 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова 
под редним бројем 1, 2, и 3. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем 
ИЗЈАВЕ (ОБРАЗАЦ  XV ). 

 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.  
 

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

 
 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 



 

Конкурсна документација за јавну набавку добара - КОТАО  број 1/2019 
страна 11 од 40 

 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
 

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 
не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 
78. ЗЈН. 
 

 Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен 
ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој 
су тражени подаци јавно доступни. 

 
V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
         Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду 
морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на 
српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.  
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/кутији је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе иадресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ 24300 БАЧКА ТОПОЛА, УЛ. ДУНАВСКА 
БР. 8, са назнаком „Понуда за јавну набавку добара-  44621200 – Котлови   - набавка и 
постављање котла и пуштање у рад, ЈНМВ 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 05.02.2019. 
године, до 12,00 часова. 
 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 
достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену 
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не 
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно 
не оштете листови или печат. 

Јавно отварање понуда одржаће се 05.02.2019. године, у 12,15 часова, у радним 
просторијама ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА, ДУНАВСКА 8. 
 Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
 У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 
 Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку 
отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење 
за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
 
2.1. Понуда мора да садржи: 
- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној документацији); 
- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност 
услова Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона попуњен, потписан и печатом оверен 
(ОБРАЗАЦ XV у конкурсној документацији); 
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – 
уколико понуду подноси група понуђача 
- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме 
потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (образац VII у конкурсној документацији); 
- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VIII у 
конкурсној документацији); 
- Образац - Потврду о обиласку локације (Образац IX у конкурсној документацији) 
- Референце (Образац X) 
- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити потписани и оверени 
печатом, дате под матерјалном и кривичном одговорношћу (образац XI у конкурсној документацији); 
- Изјава у случају квара (Образац XII) 
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- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова припреме 
понуде, потписан и печатом оверен (образац XIII у конкурсној документацији). 
- Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписани и оверени печатом, дате под матерјалном и 
кривичном одговорношћу (образац XIV у конкурсној документацији); 
- Изјава о извођењу радова у дане викенда (Образац XVI) 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи 
попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у 
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у 
конкурсној документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу (образац  XIV у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, 
образац XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним 
набавкама). 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу (образац XIV у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној 
понуди, образац XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним 
набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој 
понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. 
Закона. 

 
3. Партије 

Предметна набавка није обликована по 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 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ 

БАЧКА ТОПОЛА, ДУНАВСКА 8., са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара – набавка и постављање котла и пуштање у рад,  ЈН 1/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ“ или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – набавка и постављање котла и пуштање у рад,  ЈН 1/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка и постављање котла и пуштање у рад, ЈН 1/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ“ или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – набавка и постављање котла и пуштање у рад, ЈН 

1/2019  - 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  понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
7. Понуда са подизвођачем 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (образац број VI у 
конкурсној документацији) 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 
V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
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 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. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће 
реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну 
штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса доспелих 
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 

 
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. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача. (образац број VI 

у конкурсној документацији), а за сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом 
оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом у оквиру одељка V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 
САЧИНЕ ПОНУДУ. 
 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. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у 
име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке  и  уговора 
о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања:  по достављеним и овереним ситуацијама о извршеним радовима који испоставља извођач 
радова и који оверава извођач радова и Надзорни орган наручиоца, а којим је потврђено извођење радова, у 
року до 10 дана од дана уредног пријема. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 године, рачунајући од дана записничке 
примопредаје. 
Гарантни рок за уграђена добра не може бити краћи  од  гаранције коју нуди произвођач рачунајући 
од дана записничке примопредаје. 

9.3. Захтеви у погледу рока извршења услуге 

Рок извођења радова не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора.    
 
Уколико извођач касни са извођењем радова  у односу на уговорену динамику  преко пет дана, односно уколико 
наручилац оцени  да кашњење у извођењу радова  може утицати на рок завршетка радова  који је фиксан, има 
право да раскине уговор.   
Извођач има право на продужење уговореног рока  за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја,  
у случају више силе  и других објективних околности  које се у време закључења уговора нису могли  предвидети 
и за које Извођач није крив.  Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја  и околности Извођач уписује у 
грађевински дневник  и о тим околностима писмено извештава Наручиоца.   
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Уколико временске прилике (вода, лед, изразито ниске температуре и сл.) онемогућује извођење радова на 
прописан начин, Извођач је у обавези да одмах све радове и опасности прописно обележи саобраћајним знаком 
до стицања услова за наставак извођења радова.  
Понуђач се обавезује да монтажу и пуштање у рад котлова изврши у викенд данима (од петка после подне до 
недеље увече и да котлове пусти у погон) како би у понедељак ујутро грејање нормално радило у целом објекту. 

Место  извођења радова: Бачка Топола, Дунавска бр. 8 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 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. Додатни захтеви 
• Одабрани Понуђач је дужан да реагује и изађе на терен максимално у року од 2 сата од момента пријаве 

квара у току сезоне грејања у периоду трајања гарантног рока. Уколико се одабрани Понуђач не одазове 
позиву, Наручилац има право да неопходну интервенцију која је према условима уговора обавеза одабраног 
понуђача, поручи од другог овлашћеног правног лица и исту наплати одабраном понуђачу радова. 

• Понуђач поседује стручне кадрове и овлашћења за обављање прегледа, одржавања и сервиса уграђених 
добара и изграђене унутрашње гасне инсталације. 

• Понуђач је дужан да обиђе локацију на којој ће се изводити предметни радови у радно време установе. 
Понуђач може обићи локацију у периоду од 8 до 10 часова сваког радног дана уз претходну најаву од једног 
дана раније на e-mail: bambi@stcable.net или телефоном на број 024/711-148 како би се упознао са локацијом 
где се изводе предметни радови и условима за извођење предметних радова.,  

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, са и без 
обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).  
 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. 
          Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона. 
 Образац структуре цене (образац VIII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у складу са 
упутством датим у конкурсној документацији. 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је дужан да достави следећа средства обезбеђења: 

Финансијска гаранција за озбиљност понуде 
1.  Банкарска гаранција као средство обезбеђења за озбиљност понуде 

 
Банкарска гаранција се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Рок важења банкарске гаранције је 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења понуде. 
 
Банкарска гаранција се издаје на износ од 5% од вредности понуде (без ПДВ-а). 
Уколико, из било ког разлога, дође до продужења рока важења понуде, обавеза је понуђача је да обезбеди 
продужење важења банкарске гаранције и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок 
важења понуде. 
Наручилац може активирати средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 5% од вредности понуде (без 
ПДВ-а) у случају: 

-да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде; 
-да понуђач, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода важења 

понуде не потпише или одбије да потпише уговор. 
Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након потписивања уговора и 
достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, на писмени захтев. 
Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на њихов писмени захтев, након 
закључења уговора о јавној набавци за коју су поднели понуде.  
 

mailto:bambi@stcable.net
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Изабрани понуђач је дужан да достави следећа средства обезбеђења: 

Финансијска гаранција за добро извршење посла 
 

2. Банкарска гаранција као средство обезбеђења за добро извршење посла 
 
Банкарска гаранција се доставља истовремено са закључењем УГОВОРА. У супротном сматраће се да је понуђач 
одбио да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да активира средство финансијског обезбеђења из 
тачке 13.2 Поглавља 7 Конкурсне документације и да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
Рок важења банкарске гаранције је 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора. 
Банкарска гаранција се издаје на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а). 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави Писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију 
за добро извршење посла у случају да понуђачу буде додељен уговор, са роком важења понуде.   
Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења уговора, обавеза је понуђача је да обезбеди 
продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок 
важења уговора.  
Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 
уговора (без ПДВ-а) у случају: 
- да понуђач не извршава уговорене убавезе на уговорени начин, а уколико се повреде понављају и поред 
писменог упозорања Наручиоца и/или уколико не достави средство обезбеђења за отклањање 
недостатака у гарантном року. 
Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са којим је закључен уговор, 
након истека рока важења, на писмени захтев. 
 
Финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

3. Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року 
 
Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини 

од 10% од укупно уговорне цене без ПДВ-а. 
 Меница се доставља се уз Записник о примопредаји. 
 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу доставља 
копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге 
регистра меница и овлашћења НБС). 
Уз меницу се доставља попуњено и оверено Менично овлашћење, са роком важења минимум 30(тридесет) дана 
дуже од дана истека гарантног рока (Образац XVII). 
Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у Меничном овлашћењу. 
Уколико, из било ког разлога, дође до продужење гарантног рока, обавеза је понуђача да обезбеди продужење 
важења Меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен гарантни рок. 
Наручилац може да активира средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у случају: 

- Да изабрани понуђач у току трајања гарантног рока, у примереном року који одреди Наручилац, по 
рекламацији Наручиоца, не усклади квалитет испорученог добра са захтевима Наручиоца. 

Средство обезбеђења за отлањање недостатака у гарантном року биће враћено изабраном понуђачу са којим је 
закључен уговор, 30 (тридесет) дана након истека гарантног рока, на писмени захтев. 
Код заједничке понуде средство финансијског обезбеђења које је предвиђено Конкурсном документацијом 
обавеза је члана групе понуђача одређеног Споразумом. 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ   

 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 
складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 
подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно 
пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде 
који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су 
означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте 
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, 
поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а 
испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
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13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде (чл. 63. Закона) 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.  

Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити у писаном облику 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 – ЈНМВ 1/2019“, на неки од следећи начина: 
 - путем поште на адресу наручиоца: Предшколска установа за децу „БАМБИ“ Бачка Топола, Дунавска бр. 8 
 - факсом на број 024/711-148; 
 - електронским путем на адресу bambi@stcable.net, за правно економска питања; 
  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. 
 
14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача, односно 
његовог подизвођача 
 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику  захтева 
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,  вредновању и упоређивању понуда, а 
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 
 
15. Додатно обезбеђење испуњења обавеза понуђача који се налазе на списку негативних 
референци (члан 82. Закона): 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку 
јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
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: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 

подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке 

  
16. Врста критеријума за доделу уговора 
     Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“  

 
17. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:  
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       Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова. Уколико ни након примене горе наведеног резервног 
елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када 
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену исти рок извршења услуге. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 
све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба. 

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине. (Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији). 
 
19. 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. 

 
20. Разлози због којих понуда може бити одбијена  

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са 
чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.  

Такође, наручилац ће одбити изабрану понуду и ако : 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће; 
2) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
3) понуђени рок важења понуде је краћи од прописаног; 
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није 

могуће упоредити је са другим понудама. 
 
21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес 
за доделу уговора, (односно оквирног споразума) у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: 
подносилац захтева). 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил bambi@stcable.нnet, факсом на број 
024-711-148 или препорученом пошиљком са повратницом.  
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 најкасније 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 о јавним набавкама 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 из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора (односно одлуке о закључењу оквирног споразума), и одлуке о 
обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки (и пет дана у поступку доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума 
у складу са чланом 40а Закона о јавним набавкама). 
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 става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), 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. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке 
из Прилога 3Љ уз ЗЈН. 
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од: 
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда; 
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није 
већа од 120.000.000 динара; 
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност 
већа од 120.000.000 динара; 
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност 
није већа од 120.000.000 динара; 
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених 
вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама; 
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се 
захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара; 
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000.000 динара. 
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),  
Позив на број: ЈН- 1/2019 
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке 
Корисник: Буџет Републике Србије. 
Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН. 
 
22. Рок у којем ће уговор бити закључен  
 Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 Понуда за јавну набавку добара – 44621200 – Котлови  – набавка и постављање котла и пуштање у 
рад, ЈН 1/2019, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 28.01.2019. 
године и на интернет страници Наручиоца. 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  
 

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ 
 
 а) самостално                            
 
 б) са подизвођачем            
 
 в) као заједничку понуду 
 
  
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси 
са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1)  Назив подизвођача:  

 
Адреса:  

 
Матични број:  

 
Порески идентификациони број:  

 
Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач:  

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач:  

2) Назив подизвођача:  

 
Адреса:  

 
Матични број:  

 
Порески идентификациони број:  

 
Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач:  

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач:  

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

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
 
 
 Напомена: 

 Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави 
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА, БАЧКА ТОПОЛА, ДУНАВСКА БР. 8, 
матични број 08061823 и ПИБ 101443770, коју заступа директор Фењсароши Фекете Тимеа (у даљем 
тексту: Наручилац) и 
 
2. „_________________“ _______________ ул. ________________,бр.___, матични број 
 
 ______________________ и ПИБ ________________ које заступа директор ___________________ 
(у даљем тексту: Понуђач), 
 и са понуђачима из групе понуђача/ са подизвођачима/ подизвршиоцима:  

 а) ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 б) ____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________ 

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима/ подизвршиоцима", ако наступа  са 
подизвођачима прецртати "са понуђачима из групе понуђача" и попунити податке) 
з а к љ у ч у ј у:                                

У Г О В О Р 

       О НАБАВЦИ И УГРАДЊИ КОТЛОВА 
 

Уговорне стране констатују: 
          - да је Понуђач на основу чл. 32., 39., 52. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
брoj 124/2012, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 28.01.2019. године, спровео поступак за јавну 
набавку добара - 44621200 – Котлови   - набавка и постављање котла и пуштање у рад, у поступку јавне 
набавке мале вредности  1/2019; 
        - да је Понуђач дана ____________2019. године, доставио понуду број __________________________, 
која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора; 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели 
уговора број:___________________________ од __________2019. године, изабрао Понуђача за испоруку 
предметних добара набавка и постављање котла са већим степеном корисног дејства и пуштање у рад. 

 
Члан 1. 

 Предмет овог уговора  – 44621200 – Котлови   - набавка и постављање котла и пуштање у рад, за потребе 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ «БАМБИ» БАЧКА ТОПОЛА, у потпуности према понуди Понуђача бр. 
________________  од __________.2019. године која је сатавни део овог уговора. 
 

Члан 2.  
 

   Вредност уговорених радова из члана 1. овога уговора износи:  __________________ динара  без ПДВ, односно 
____________________ динара са ПДВ –ом, док ће ПДВ бити обрачунат  сходно члану 10.  Закона о ПДВ-у, а све 
према понуди бр. ___________ од  _________.2019. године, која је саставни део овога уговора.   
 Обрачун вредности изведених радова вршиће се на основу стварно изведених количина радова и јединичних 
цена из понуде које су фиксне.  
 Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације 
градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Понуђача.  
 

Члан 3.  

Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора ће Наручилац извршити на рачун Понуђача број 
___________________________ код _______________________ банке након испостављених оверених ситуација и  
окончане ситуације, оверених од стране наручиоца, стручног надзора и извођача, у року до 10 дана рачунајући 
од дана пријема ситуација од стране наручиоца (уз оверен грађевински дневник и грађевинске књиге).  

Количине и квалитет извршених послова Понуђача контролисаће и пратиће стручни надзор Наручиоца у виду 
овере грађевинске књиге, грађевинског дневника и других докумената, а што ће представљати основ за 
признавање извршене реализације радова као и испостављања ситуација.   
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Члан 4. 
Понуђач се обавезује да истовремено са закључењем уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију као средство 
обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а. 
 
Понуђач се обавезује да уз Записник о примопредаји преда Наручиоцу бланко соло меницу као средство 
обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а. 
 
Рок важења банкарске гаранције из става 1. овог члана је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора, 
односно рока за коначно извршење уговорне обавезе. 
 
Рок важења менице из става  2. овог члана је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока. 
 
Менице морају бити неопозиве и плативе на први позив без приговора. Уколико се током трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе/гарантни рок важност гаранција мора се продужити. 
  
Меница из става 2. овог члана мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења НБС, оверене печатом и 
потписима од стране овлашћеног лица Понуђача, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора/ односно рока за коначно 
извршење уговорне обавезе /односно је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока. 
 
Понуђач се обавезује да уз менице из става 2. овог члана Наручиоцу преда и копију картона са депонованим 
потписима овлашћених лица Понуђача, копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке и 
овлашћења Наручиоцу да менице може попунити у складу са овим уговором. 
 
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да Понуђач не изврши 
уговорну обавезу под уговореним условима, у уговореном року и на уговорени начин и/или уколико не достави 
средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року. 
 
Наручилац ће реализовати средство за отлањање недостатака у гарантном року у случају да Понуђач у току 
трајања гарантног рока, у примереном року који одреди Наручилац, по рекламацији Наручиоца, не усклади 
квалитет испоручених и уграђених пакетне топлотних подстаница са захтевима Наручиоца. 
 

Члан 5. 
Понуђач се обавезуе да ће набавку и радове који су предмет овог уговора  извршити у року од 45  дана од дана 
закључења овог уговора. 
 
Понуђач се обавезује да монтажу и пуштање у рад котлова изврши викенд данима (од петка после подне до 
недеље увече и да котлове пусти у погон) како би у понедељак грејање нормално радило у целом објекту. 
 
Понуђач је дужан да изради динамички план набавке котлова и радова. Понуђач је дужан да набавку котлова и 
радове изводи по обострано овереном динамичком плану. Динамички план је саставни део Уговора. Први дан 
динамичког плана је дефинисана у ставу 1. овог члана, а уговорених _____ радних дана се не мењају. У случају 
да Понуђач не започне извођење радова односно знатно одступи од рокова за извођење радова из динамичког 
плана и исто понашање настави и после опомене Надзорног органа сматраће се да је одустао од извршавања 
овог  Уговора и стичу се услови да Наручилац преостале радове изда другом Понуђачу на терет Понуђача из овог 
уговора. 
 
Понуђач, за извршене радове даје гаранцију од _________ месеци, а за уграђену опрему гарантни рок је према 
гаранцији произвођача.  

 
Члан 6. 

Добра која ће Понуђач уградити морају у потпуности одговарати важећим стандардима и морају одговарати 
намени за коју су одређена, сагласно понуди Понуђача. 
 
Понуђач је овлашћени сервисер  за предметна добра - Котлови и дужан је преда Наручиоцу оверене гарантне 
листове за уграђену опрему. 
 
Понуђач је овлашћени сервисер  за предметна добра – Котлови и дужан је да исте одржава без надокнаде за све 
време гарантног периода којег пружа произвођач предметног добра. 
 
Понуђач поседује квалификацију надлежног републичког односно покрајинског органа енергетике и неопходан 
стручни кадар за обављање делатности прегледа и одржавања унутрашњих гасних инсталација, те се обавезује 
да врши законом дефинисане обавезне периодичне прегледе и одржавање унутрашње гасне инсталације 
предмет овог Уговора без надокнаде за све време трајања гарантног периода од _________ месеци у складу са 
члан 5. став 4 овог Уговора. 
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Члан 7. 

 
Понуђач се обавезује да уговорену опрему и радове  изврши у свему по условима из конкурсне документације  и 
прихваћене понуде. 
Уколико опрема и радови нису адекватни, ни по квалитету, ни по року извршења, не одговарају прихваћеној 
понуди , Понуђач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњене обавезе. 
Наручилац је у случају из става 2. овог члана ,   дужан да у писаној форми , обавести о томе Понуђача , у року од 
три дана од дана извршења посла. 
 
Понуђач се обавезује да обезбеди безбедност свих лица на месту извођења радова, као и одговарајуће 
обезбеђење својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним 
органима и штете причињене трећим лицима за време и у вези са извођењем уговорених радова, што се тиче 
безбедности према Закону и другим прописа о безбедности и заштити на раду и законских и других прописа о 
заштити животне средине и радно правних прописа, за време укупног трајања извођења радова. 

Члан 8. 

Уколико се у току радова јави потреба за додатним радовима који нису наведени у обрасцу понуде и конкурсној 
документацији,  за извршење тих радова Понуђач мора добити писмену сагласност Наручиоца. 

Члан 9. 
 
Овлашћени представник наручиоца – надзорни орган -  ће вршити контролу радова и уградњу материјала и 
уколико констатује недостатке на уграђеним добрима , саставиће записник о томе, а тај записник ће потписати са 
извођачем радова при чему ће прецизирати природу недостатака. 
Наручилац може захтевати од Извођача радова да исправи недостатке на добрима и радовима , под условом да 
је у стању да их исправи, или да поручи  друга исправна добра. 
Уколико у накнадном року  Извођач радова не исправи недостатке или не набави нова добра , наручилац може 
захтевати даље извршење уговора или раскинути уговор. 
 

Члан 10. 
 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза  друге уговорне стране може захтевати раскид 
уговора, под условом да је  своје уговорне обавезе, до захтева за раскид уговора, у потпуности извршила. 
Раскид уговора се захтева, са раскидним роком од 5 дана с тим да су уговорне стране у обавези да испуњавају 
своје обавезе до истека раскидног рока. 
 

Члан 11. 
 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове по овом уговору решавају споразумно, а у супротном спор ће 
решавати  стварно и месно надлежни суд према седишту наручиоца. 
 

Члан 12. 
 

Овај уговор се може изменити одговарајућим анексом уз обострану сагласност уговорних страна. 
 

Члан 13. 
 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 14. 
 

Уговор је сачињен  у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) 
примерка. 

 
 
           
            За НАРУЧИОЦА                                                                      За ПОНУЂАЧА      
                ДИРЕКТОР                                                                              
           ___________________________                                            ______________________ 

Тимеа Фењсароши Фекете 
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Напомене: 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора 

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
 У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују 

и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач 
без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац 
ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
 



 

Конкурсна документација за јавну набавку добара - КОТАО  број 1/2019 
страна 26 од 40 

 

 
VIII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА  УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
За јавну набавку добара – - 44621200 – Котлови   - набавка и постављање котла и пуштање у рад  -   

ЈН 1/2019: 
 
А) ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА – МАШИНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МАШИНСКИХ РАДОВА 
  Позиције обухватају испоруку и уградњу материјала, односно опреме, припремно завршне радове, 

транспортне трошкове, испоруку атестно-техничке документације, израду пројекта изведеног објекта, 
пуштање системa у рад 
 Цене су изражене у РСД без обрачунатог ПДВ. 

   
    

Р. бр. Опис позиције Јед. 
мера 

Кол
ичи
на 

Јед. цена Укупно (РСД) 

1. Гасни кондензациони уређај за грејање просторија и 
загревање потрошне топле воде у комбинацији са 
посебнмим бојлером ПТВ тип VITODENS 200-W 
произвођача VIESSMANN,  или еквивалентних 
техничких карактеристика другог произвођача. 
Гасни кондензациони котао према ЕН 677 
као зидни уређај за рад независан од ваздуха у 
просторији или за радзависан од ваздуха у просторији 
премаТРГИ 86/96, са ЦЕ сертификатом,испитаног 
прототипа. За затворене 
инсталације грејања према ЕН 12828. 
Комплетна топлотна ћелија састоји се од: 
- ваздушне коморе,  
- размењивача топлоте са грејним површинама Иноx-
Радиал и интегрисаним ложиштем од нерђајућег 
челика,  
- са модулишућим цилиндричним гориоником Матриx, 
комплетно са вентилатором регулисаним бројем 
обртаја, 
- регулацијом сагоревања Lambda Pro Control,  
- гасном арматуром, јонизационим надзором пламена и 
електричним високонапонским паљењем.  
Испитано и одобрено за земни и течни гас према ЕН437. 
Са монтираном облогом од челичног лима, 
превучена епоксидном смолом, беле боје. 
Називни топлотни капацитет при: 
Темп. режиму 50/30 ст. Ц 32,0-150,0 кW 
Темп. режиму 80/60 ст. Ц 29,0-136,0 кW 
Загревање топле воде 29,0-136,0 кW 
Димензије: 
Дужина 690 мм 
Ширина 600 мм 
Висина 900 мм 
Тежина: 130 кг 
Дозвољени радни притисак: 6 бар 
Димовод - промери: 
Одвод димних гасова 100 мм 
Довод ваздуха 150 мм 
Нормни степен искоришћења.: 98%(Hs)/109%(Hi) 
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 Минималне техничке карактеристике: 
1. Тип уређаја: кондензациони 
2. Топлотни капацитет кондензационог гасног котла 
(кW) при температурском резиму 50/30°Ц према ЕН 
15417 и ЕН 677., за рад на гориво природни гас или ТНГ: 
мин. 150кW 
3. Нормни степен корисности у односу на доњу 
топлотну моћ горива: мин. 109% 
4. Дозвољени радни притисак: мин 6 бар 
5. Опсег топлотног капацитета уређаја, тј. Однос 
минималне и максималне снаге уређаја: мин 1:4,5 
6. Материјал измењивача димни гасови/вода: 
нерђајући челик (ИНОX) 
7. Нацин регулације сагоревања: Склопом за аутоматско 
подесавање и оптимизовање квалитета сагоревања тј. 
смесе ваздух/гориво за све промене врсте и квалитета 
горива 
8. Гаранција: мин 2 године на уређај и 10 год на 
измењвац димни гасови/вода 
9. Уређај мора поседовати типски 3А сертификат о 
контролисању издат од стране акредитованог 
контролног тела Републике Србије 
Начин доказивања минималних карактеристика 
понуђене опреме: 
1.-7.  Званична техничка документација понуђеног 
уређаја на српском језику  
8. Изјава произвођача уређаја 
9. Копија Типског 3А сертификата о контролисању 
издат од стране акредитованог контролног тела 
Републике Србије. ком 3 

    
    2. Прикључни сет круга грејања, 125-150 кW, са 

циркулационом пумпом, састоји се од: 
-Т-комада са кугластом славином 
-Неповратни вентил 
-Славина за пуњење и пражњење 
-Сигурносни вентил 
-Гасна пролазна славина са уграђеним 
термичким сигурносним заштитним 
зауставним вентилом 
-Циркулациона пумпа (високоефикасна 
циркулациона пумпа са регулисаним бројем 
обртаја) 
-Топлотна изолација ком 3 

    
    3. Т-комад Г2 (Сет) ком 3 

    
    4. Зидна конзола за монтажу ком 1 

    
    5. Котловска регулација тип VITOTRONIC 300-K MW2B 

произвођача VIESSMANN, или одговарајућа еквивалентних 
карактеристика другог произвођача.             
Каскадна регулација за вођење до осам зидних котлова на 
гас у складу са временским условима, вођење два круга 
грејања са мешањем и припреме топле санитарне воде у 
акумулационом бојлеру, или одговарајућа другог 
произвођача. 
Минималне захтеване карактеристике: 
1. Вођење осам котлова у каскади 
2. Управљање: Управљање минимално са два круга ком 1 
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грејања са мешањем, једним директним кругом грејања и 
кругом за припрему санитарне топле воде 
3. Регулација рада: минимално регулација према 
спољашњој температури и могућност дневног и недељног 
програмирања 
4. Комуникациона способност: Могућност даљинског 
управљања и надзора путем Интернета 
5. Комуникациона способност уређаја: Могућност уградње 
уредјаја за управљање путем ГСМ мреже 
6. Комуникациона способност повезивања на надредјени 
БМС преко МОД-БУС, КНX, ЛОН протокол 
Начин доказивања минималних карактеристика понуђене 
опреме: 
Званична техничка документација понуђеног уређаја на 
српском језику. 

  
    6. Каскадни комуникациони модул ком 3 

    
    7. Завршни отпорник. За прикључивање системског БУС-а 

на слободним крајевима мора да се постави по један 
завршни отпорник (2 комада) ком 1 

    
    8. Цеви за одвод димних гасова / довод свежег ваздуха; 

систем 100/150 мм, материјал пластика (ППс) / 
алуминијумски лим пресвучен епоксидном смолом ком 3 

    
    9. Посуда за неутрализацију тип ГЕНО-Неутра В Н-70 

произвођача ГРУНБЕЦК, капацитет 70 л/х, или 
одговарајућа другог произвођача. ком 1 

    
    10. Гранулат за неутрализацију (25 кг) ком 1 

    
    11. Хидрауличка скретница тип ХW 160 произвођача МИК 

МАРИНГ, или одговарајућа другог произвођача, 
следећих карактеристика: 

     - прикључци: ДН80 
     - проток топле воде: до 20 м3/х ком 1 

    
    12. Циркулациона тробрзинска пумпа  са влажним ротором 

тип УПС 80-120 Ф, произвођача "ГРУНДФОС", или 
одговарајућа другог произвођача, следећих 
карактеристика: 

     - проток: 20,4 м3/х 
     - напор: 7,284 м 
     - максимална јачина струје: 2,75 А 
     - номинални напон: 3~400В, 50 Хз 
     - максимална снага: 1500 W 
     - заштита мотора: X4Д 
     - маса: 36,7 кг ком 2 

    
    13. Вентил сигурности са опругом димензије Р1", потв=3 бар ком 1 

    
    14. Јоноизмењивачки омекшивач воде тип ОВ-0844 

произвођача "Аутотрол" или одговарајући другог 
произвођача. У ставци понудити и почетно пуњење 
јонске масе и соли, да би систем могао да се пусти у рад, 
као и комплетну арматуру за повезивање компл 1 
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15. Стабилизатор притиска тип ФРС 510 произвођача 
"ДУНГС", пул=100 мбар, пизл=22мбар, или одговарајући 
другог произвођача. ком 1 

    
    16. Кугласта славина за природни гас димензије ДН50 

ПН16 ком 1 
    

    17. Манометар Р1/2" у комплету са манометарском 
(растеретном) славином 

     - опсега 0-250 мбар ком 1 
   - опсега 0-60 мбар ком 1 
    

    18. Равни запорни вентил за топлу воду димензије ДН80 
ПН16 ком 8 

    
    19. Хватач нечистоће димензије ДН80 ПН16 ком 1 

    
    20. Равни одбојни (неповратни) вентил димензије ДН80 

ПН16 ком 2 
    

    21. Прирубница са грлом 
     - ДН80 ПН16 ком 8 

   - ДН50 ПН16 ком 2 
    

    22. Прирубнички сет 
     - ДН80 ПН16 компл 19 

   - ДН50 ПН16 компл 2 
    

    23. Славина за пуњење и пражњење димензије Р1/2" ком 1 
    

    24. Манометар Р1/4" Ø80 мм, опсега 0-4 бар ком 1 
    

    25. Термометар Ø80 мм у Мс чаури, опсег 0-120оЦ ком 4 
    

    26. Одзрачно лонче Р3/4" ком 1 
    

    27. Челична бешавна цев, према ЕН 10216-1, материјал 
П235ТР1 (у цену је урачунато и фарбање) 

     - ДН50 (Ø60,3x2,9 мм) м 6 
   - ДН40 (Ø48,3x2,6 мм) м 1 
   - ДН32 (Ø42,4x2,6 мм) м 1 
    

    28. Челична бешавна цев, према ЕН 10216-2, материјал 
П235ТР2 (у цену је урачунато и фарбање) 

     - ДН80 (Ø88,9x3,2 мм) м 24 
   - ДН32 (Ø42,4x2,6 мм) м 1 
    

    29. Помоћни материјал за монтажу цевовода, као што су 
колена, редукције, данца и сл, електроде, ацетилен, 
аргон, кисеоник, плоче за резање и сл, 50% од 
вредности цеви пауш 

     
    30. Изолација цевовода изолацијом са парном браном тип 

Армафлеx АЦ, произвођача "АРМАЦЕЛЛ", дебљина 
изолације 13 мм, или одговарајућа другог произвођача. м2 12 

    
    31. ПВЦ цеви и колена Ø32 и Ø50 за одвод кондензата компл 1 
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32. Испитивање дограђеног дела инсталације на чврстоћу 
и непропусност пауш 

     
    33. Демонтажа постојеће опреме и цевовода који се 

уклањају и њихово изношење у двориште објекта, 
испуштање воде из инсталације и прирема инсталације 
за извођење радова пауш 

     
      УКУПНО МАШИНСКА ИНСТАЛАЦИЈА         

 
 
Б)     ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН –ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
Ред. 
бр. Опис рада и материјала Јед. 

мере Кол Cena 
Po jedinici Ukupno 

1 Реконструкција лименог ормана 600x 600x200 и 
изједначавања потенцијала комп 1     

2 Набавка и уградња ЗУДС 16/0,5 А ком 1     
3 Набавка и уградња редне стезаљке за Л, Н и ПЕ, 2,5-4 мм2 ком 10     

4 Набавка и уградња аутоматског оси-гурача - прекидача 
16 А типа Ц ком 5     

5 Набавка и уградња аутоматског оси-гурача - прекидача 
6 А типа Ц ком 3     

6 Набавка и уградња ЕЗН шине са одстојним изолаторима м 0,3     
7 Набавка и уградња гребенастог прекидача 4Г 16 ПК, 0-1 ком 3     

8 Набавка и уградња паник ЛЕД светиљке 8 W, 3х 
сопственог хода  ком 1     

9 Набавка и уградња кабела ПП 3x1,5мм2 у ребрасто црево м 130     

10 Набавка и уградња детектора цуре-ња земног и ПБ гаса 
Хонеywелл ХФ500ЛПГ  ком 1     

11 Набавка и уградња алармне сирене 220 В, 105 дб 
Електростар МС-290 ком 1     

12 Набавка и уградња контактора 10 А, 220 В АЦ и 
помоћним контактима за отварање и затварање  ком 2     

13 Ситан, непредвиђен рад и материјал паушално   
14 Испитивање инсталација паушално   

           УКУПНО ЕЛЕКТОИНСТАЛАЦИЈА:   
 
УКУПНО МАШИН.+ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ (А+Б)  
 
Укупна збирна цена: без ПДВ-а ____________________ динара, односно ___________________са ПДВ-
ом 
     
Рок плаћања: ______ дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 10 дана, максимум 45 дана); 
 
Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда (не може бити краћи од 90 дана); 
 
Гарантни рок за добра____________, гарантни рок за радове ________________. 
 
У _____________________                                                             Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________                               М.П.                         
                                                                                                           ___________________________ 
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Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре 
цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
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(ОБРАЗАЦ IX) 
 

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ  
ГДЕ СЕ ИЗВОДЕ ПРЕДМЕТНИ РАДОВИ 

 
 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке бр. 1/2019, Набавка добара – 
44621200 – Котлови   - набавка и постављање котла и пуштање у рад, Понуђачу се 
издаје следећа 
 
 
 
 

П О Т В Р Д А 
 
Потврђује се да је представник понуђача  ____________________________________  
дана __________  2019. године  извршио преглед објекта на лицу места где ће се 
изводити предметни радови, те да је упознат са условима извођења радова. 

 
 
 

 
У Бачкој Тополи,  __________ 2019. године 
 
 
 
 
 

Представник наручиоца 
 
 
 

_______________________ 
(потпис) 

 
 

(М.П.) 

 Представник понуђача 
 
 
 
__________________________ 

(потпис) 
 

 
(М.П.) 

 

javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s09000000-3%5C%5C09300000-2%5C%5C09330000-1%5C%5C09331000-8%5C%5C09331100-9')


 

Конкурсна документација за јавну набавку добара - КОТАО  број 1/2019 
страна 33 од 40 

 

 
(ОБРАЗАЦ   X) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О РЕФЕРЕНЦАМА 

 
 
за јавну НАБАВКУ ОПРЕМЕ И РАДОВА: 44621200 – Котлови   - набавка и постављање 
котла и пуштање у рад у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 1/2019 
 
 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА – СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ РЕФЕРЕНЦИ  
КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

Р.б. 
Референтни 
инвеститор - 
наручилац 

Врста референтних 
радова 

Период 
извођења 

радова                   

Лице за 
контакт - 
тел.бр. 

Вредност изведених 
радова (у динарима без 

ПДВ-а) 

1      

2      

3      

 
4      

5      

Укупно без ПДВ-а:  

 
• Образац копирати у потребном броју примерака 
• За сваку референцу приложити одговарајући доказ у свему према упутству из табеле у 

конкурсној документацији 
 
 

М.П. 
 
Датум________________                                                    Потпис овлашћеног лицаПонуђача  

 
                                              ______________________________ 
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( ОБРАЗАЦ   XI ) 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИМЕНИ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА 
РАДУ И О ОСПОСОБЉЕНОСТИ СВОЈИХ РАДНИКА ЗА РАД ПОД НАПОНОМ И 

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

И З Ј А В У 
 
Понуђач  _______________________________________________________(навести назив понуђача) 
са седиштем _______________________________________  у поступку јавне набавке мале вредности 
за набавку опреме и радова 44621200 – Котлови   - набавка и постављање котла и пуштање у рад ЈН 
бр. 1/2019, овом Изјавом потврђује да је пре потписивања и овере ове Изјаве, упознат са Системом 
управљања заштитом животне средине код Наручиоца који обухвата:  
- Политику и циљеве заштите животне средине,  
- Приручник о управљању заштитом животне средине,  
- Процедуре, упутства и радне инструкције,  
- Записе који потврђују примену система  у пракси.  
Понуђач  је сагласан да се приликом извођења радова на локацијама и у објектима Наручиоца  
придржава законских и осталих захтева који се односе на аспекте животне средине и процедура,  
упутстава и радних инструкција  које се односе на:  
- Управљање опасним материјама;  
- Управљање отпадом;  
- Контролом операција и  
- Спремности за реаговање у случају опасности и инцидената.  
Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује:  
- да је дужан да  све запослене на градилишту упозна са елаборатом о уређењу градилишта, а 

уколико не постоји, упозна са свим опасностима, штетностима и ризицима на тим радним местима 
у складу са Актом о процени ризика за та радна места, као и да одреди лице задужено за 
безбедност и здравље на раду. 

- да по изведеним радовима и извршеној испоруци, место радова доведе у стање сходно важећим 
законским прописима 

- При извршењу уговорених послова у свему ћемо се придржавати Закона о безбедности и  
здрављу на раду и Закона о противпожарној заштити, као и Правиника о општим мерама заштите 
на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним  
просторијама и на радилиштима. (Сл.гласник СРС бр 21/89)  

- Да ће по потписивању уговора досатвити списак свих радника који ће бити ангажовани на 
уговореним пословима. Да сви они задовољавају услове за извршење уговорених послова и сви су 
квалификационо и стручно обучени за безбедан и здрав рад. Списак ће садржати и податке о 
запосленима који испуњавају посебне услове за рад под напоном и за рад на висини, о чему ћемо 
посебно водити  рачуна при издавању Налога за рад. Ови радници су обучени за посебне услове 
рада, испуњавају здравствене услове и задужени су потребним алатом и заштитним средствима.  

- Лична и колективна заштитна средства и заштитна опрема морају бити прегледана и испитана у 
складу са одговарајућим стандардом  

- Од стране овлашћеног лица Наручиоца задуженог за безбедност и здравље на раду упознати смо 
са свим опасностима и штетностима до којих може доћи при извршењу уговорних обавеза и 
применићемо све неопходне мере заштите.  

 
 

Место:_____________                                                                  Понуђач: 
 
Датум:_____________                           М.П.                     _____________________         
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 (ОБРАЗАЦ   XII) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  У СЛУЧАЈУ КВАРА 

 
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 мале вредности бр. 1/2019 за набавку добара:  44621200 – 
Котлови   - набавка и постављање котла и пуштање у рад,  сам дужан да интервенишем због 
природе објекта у року од макс. 2 сата од момента пријаве квара у гарантном року, што ће 
бити дефинисано уговором са одабраним понуђачем. 
 

 
 
 
 

 
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. Овај образац се може умножавати у потребном броју примерака 
у зависности од броја заједничких понуђача, с тим што ће се код потписа 
понуђача назначити да се ради о понуђачу из групе понуђача. 
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( ОБРАЗАЦ  XIII) 

 
 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

  
 

Приликом припремања понуде за јавну набавку добара 44621200 – Котлови   - набавка и постављање 

котла и пуштање у рад, ЈН 1/2019, као понуђач:   ________________________________, из 
______________________ у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам следеће трошкове : 

 
 

1. _____________________________________________________, _________________-динара 
2. _____________________________________________________,_________________-динара 
3. _____________________________________________________, _________________-динара 
4. _____________________________________________________,_________________-динара 
5. _____________________________________________________, _________________-динара 
6. _____________________________________________________,_________________-динара 
7. _____________________________________________________, _________________-динара 
8. _____________________________________________________,_________________-динара 
9. _____________________________________________________, _________________-динара 
10. _____________________________________________________,_________________-динара 

 
 

  
 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. 
  
 

 
У _____________________                                                                Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________                          М.П.                     ______________________________ 
 

 
Напомене: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача  може да се определи да образац потписују 

и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац. Достављање овог обрасца није обавезно. 
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 ОБРАЗАЦ (XIV) 

 
ИЗЈАВA О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 
 У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) 
као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/2015), као понуђач:  
 
__________________________________________, из ______________________ 
дајем 
 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
добара 44621200 – Котлови   - набавка и постављање котла и пуштање у рад , ЈН 1/2019, ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
 

 
 

 
 

У _____________________                                                                Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________                          М.П.                     ______________________________ 
 

 
Напомене: 

 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 заштитa 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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( ОБРАЗАЦ XV) 
 
ИЗЈАВA О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

    
  Понуђач_______________________________________________________________кога 
                                                    (назив и седиште) 
 
заступа__________________________________под пуном моралном, материјалном 
   (име и презиме) 
 
и кривичном одговорношћу даје следећу  
 

И З Ј А В У 
 

у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2019  ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА 
ТОПОЛА, набавка ДОБАРА – 44621200 – Котлови   - набавка и постављање котла и пуштање у рад , испуњава 
све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку. 
 
 
 
 
Датум:                                                     Печат:                 Потпис одговорног лица понуђача 
_______________________                                          ________________________________ 
 
Напомена: 
 
Уколико понуду подноси група понуђача,  
Изјава мора бити потписана од  
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Односно сваки подизвођач је у обавези да попуни овај образац. 
 
Наручилац задржава право да од понуђача  захтева доказе о испуњености наведених услова. 
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( ОБРАЗАЦ XVI) 

 
ИЗЈАВА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 
 

 
Понуђач____________________________________________________________________________кога 
                                                    (назив и седиште) 
 
заступа________________________________________________под пуном моралном, материјалном 
   (име и презиме) 
 
и кривичном одговорношћу даје следећу  
 

И З Ј А В У 
 

у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2019  ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА 
ТОПОЛА, набавка ДОБАРА – 44621200 – Котлови   - набавка и постављање котла и пуштање у рад, ће радове 
монтаже и пуштање у рад извршити у дане викенда (од петка послеподне до недеље увече) како се не би 
реметио рад са децом у предшколској установи. Понуђач гарантује да ће грејање бити у функцији у понедељак 
ујутро када почиње рад предшколске установе и током свих радних дана у радној недељи док траје рад са децом. 
Понуђач ће са наручиоцем договорити који викенд могу да се изврше монтажа и пуштање у рад котлова. 
 
 
 
 
 
Датум:                                                     Печат:                 Потпис одговорног лица понуђача 
 
_______________________                                                 ________________________________ 
 
Напомена: 
 
Уколико понуду подноси група понуђача,  
Изјава мора бити потписана од  
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Односно сваки подизвођач је у обавези да попуни овај образац. 
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         (ОБРАЗАЦ XVII) 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46 и 18/58, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. 
лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља) 
 
 МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 
 
 
КОРИСНИК:  ________________________ 
Текући рачун број:  __________          Код:   Министарство финансија -Управа за трезор 
Матични број:          _________          ПИБ:  _______________ 
 
 Предајемо Вам једну бланко, соло меницу серијског броја _____________ и овлашћујемо ПУ  „БАМБИ“ 
Бачка Топола, као Повериоца, да је може попунити на износ до ____________ динара (словима  
____________________________________________) за износ дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима 
по основу Уговора о  набавци и уградњи котлова   од  _____________ године, да безусловно и неопозиво без 
протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника – 
Издаваоца менице  _________________________________ из његових новчаних средстава, односно друге 
имовине. 
 
 Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног Уговора или 
последњег Анекса проистеклог из њега, дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на 
текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника или оснивања нових правних субјеката од стране 
Дужника и др. 
 
 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока. 
 
 
 
Датум издавања Овлашћења   ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
 
_________________________   ___________________________________ 
       ___________________________________ 
             Адреса:  ___________________________________ 
       ___________________________________ 
              Матични број:  ___________________________________ 
       ПИБ:  ___________________________________ 
 
        

Потпис овлашћеног лица 
    М.П. 
       ___________________________________ 
 


