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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број ЈНМВ-42//2019 дел.бр.530 од 9.09.2019. и Решења о образовању
комисије за јавну набавку ЈНМВ-42/2019, дел.бр.531 од 9.09.2019.. припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности –Преглед, испитивање и поправка: котлова,
бутанских подстаница, трошила тнг, ЈН бр. ЈНМВ-42//2019.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад
Адреса: Павла Симића 9.
Интернет страница: predskolska.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Службени
гласник Републике Србије“, бр.124/2012 и 14/2015 и 68/2015).
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈНМВ-42/2019. су услуге : - Преглед, испитивање и
поправка: котлова, бутанских подстаница, трошила тнг (са уградњом резервних
делова и потрошног материјала).
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Не спроводи се резервисана јавна набавка
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација
7. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Гордана Василић
Е - mail адреса: goca.puns@gmail.com.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ-42/2019 су услуге – Преглед, испитивање и
поправка: котлова, бутанских подстаница, трошила тнг; ознака из општег речника
јавне набавке : 50712000 – Услуге поправке и одржавања машинских инсталација у
зградама.

2. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС УСЛУЖНИХ РАДОВА
Одржавање гасних ложишних инсталација обавља се у складу са законском
регулативом:
-

Закон о енергетици,Сл.гласник РС бр.57/11, 80/1;
Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуција
гасоводних угљоводоника, Сл.гласник РС бр. 104/09;
Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање
гасних котларница, Сл.гласник РС бр. 10/90, 52/90;
Закон о заштити од пожара, Сл.гласник РС бр. 111/09;
Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл.гласник РС бр.101/05;
Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења,
Сл.лист СРЈ бр.114/96;
Правилник о безбедности машина, Сл.гласник РС бр.13/10;
Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона Сл.лист
СФРЈ бр.53/88, Сл.лист СРЈ бр.28/95;
Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у
објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима, Сл.гласник
СРС бр.21/89.

I) ОПИС УСЛУГЕ
УСЛУГЕ ПРЕГЛЕДА, ИСПИТИВАЊА И ПОПРАВКИ: КОТЛОВА, БУТАНСКИХ ПОДСТАНИЦА,
ТРОШИЛА ТНГ, обухватају следеће врсте услуга:
- Преглед и испитивање опреме,

-

Поправка опреме,
Замена резервних делова опреме и
Остале услуге сходно потребама наручиоца.

Материјал/резервни делови у реализацији услуге сервисирања и одржавања
У оквиру услуга сервисирања и одржавања, пружалац услуга обезбеђује оригиналне
резервне делове, који морају бити у складу са нормативима и препорукама
произвођача робне марке опреме а које по квалитету гарантују исправан рад опреме.
Пружалац услуга је дужан да за уграђене оригиналне резервне делове да
произвођачку гаранцију.
Почетак пружања услуга
Пружање услуга започиње на основу примљеног писменог налога од стране
наручиоца.
У случају да у току извршења услуге, на основу радног налога наручиоца, пружалац
услуге утврди да је потребно извршити и услуге које нису наведене у радном налогу,
дужан је да тражи сагласност наручиоца за извршење додатних услуга. Наручилац ће
своју сагласност за извршење додатних услуга, потврдити овером радног налога са
допуном.
Обим захтеваних услуга може бити и проширен у случају да се за тим укаже потреба,
али само уз писану сагласност и налог за рад дат од стране наручиоца. Уградња
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новог резервног дела ће се радити уз сагласност наручиоца приликом дефектаже и
констатацијом насталог квара.
Вредност пружених услуга
Како се ради о услугама чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем
нивоу, наручилац је унапред одредио вредност уговора, док вредност из понуде
представља основ за примену елемента критеријума „економски најповољнија
понуда“ и служи за вредновање понуда по том основу.
Обавеза понуђача
Ради сагледавања обима и сложености посла обавеза понуђача је да изврши
обилазак најмање три котларнице које су предмет уговора.
1) Преглед и испитивање ( Критеријум 1.)

Пој.цена
без пдв-а
1
1.1

1.2
1.3

1.4.
1.5
1.6
1.7
2.
2.1

2.2
2.3

КОТЛАРНИЦА: " БАМБИ" Карађорђева 55, Нови Сад
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање састава продуката сагоревања

ком
ком

3
3

Испитивање непропусности унутрашње гасне инсталације при
радним условима.

ком

3

Функционално испитивање централе за детекцију гаса.

ком

1

Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност
Испитивање отпорности уземљивача котларнице
Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

кпл.
ком
ком

3
1
1

ком

2

ком

2

ком

2

КОТЛАРНИЦА: " ЗВОНЧИЋ" Саве Нилошевића 7, Каћ
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање састава продуката сагоревања
Испитивање непропусности унутрашње гасне инсталације при
радним условима.
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Укупно Цена
без пдв-а

2.4

Испитивање отпорности уземљивача котларнице

ком

1

2.5

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

1

3
3.1

КОТЛАРНИЦА: ''ЗЕКА'':В.Караџића бб, Будисава
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање састава продуката сагоревања

ком

1

ком
ком

1
1

ком

1

3.2
3.3
3.4

Испитивање непропусности унутрашње гасне инсталације при
радним условима.
Функционално испитивање централе за детекцију гаса.

3.5

Испитивање отпорности уземљивача котларнице

ком

1

3.6
4
4.1

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

1

ком
ком

3
3

КОТЛАРНИЦА: ''НЕВЕН'' Војвођанских бригада 14 , Ковиљ
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.

4.2

Испитивање састава продуката сагоревања

4.3

Испитивање непропусности унутрашње гасне инсталације при
радним условима.
Испитивање отпорности уземљивача котларнице
Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

3

ком
ком

1
1

КОТЛАРНИЦА: ''БУБАМАРА'' , Ченејска 50 , Нови Сад
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропуснсоти гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање састава продуката сагоревања

ком
ком

2
2

ком

2

ком

1

4.4
4.5
5
5.1

5.2
5.3
5.4

Испитивање непропусности унутрашње гасне инсталације при
радним условима.
Функционално испитивање централе за детекцију гаса.

5.5

Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност

5.6

Испитивање отпорности уземљивача котларнице

кпл.
ком

3
1

5.7

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

1

6
6.1

КОТЛАРНИЦА: "ДУГА" VIII УЛИЦА бр.6 Шангај
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност

ком

5
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6.2

- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање састава продуката сагоревања

ком

5

Испитивање непропусности унутрашње гасне инсталације при
радним условима.
Функционално испитивање централе за детекцију гаса.

ком

5

ком

1

6.5

Испитивање отпорности уземљивача котларнице

ком

1

6.6

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

1

7
7.1

КОТЛАРНИЦА: "ЛАСТА" Партизанска 2, Ченеј
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање састава продуката сагоревања
Испитивање непропусности унутрашње гасне инсталације при
радним условима.
Функционално испитивање централе за детекцију гаса.

ком
ком
ком

2
2
2

ком

1

6.3
6.4

7.2
7.3
7.4
7.5

Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност

7.6

Испитивање отпорности уземљивача котларнице

кпл.
ком

2
1

7.7

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

1

ком

1

ком
ком

1
2

ком

1

8
8.1

8.2
8.3
8.4

КОТЛАРНИЦА: "ВИДОВДАНСКИ ЗВОНЧИЋ" Јана Хуса 15,
Нови Сад
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање састава продуката сагоревања
Испитивање непропусности унутрашње гасне инсталације при
радним условима.
Функционално испитивање централе за детекцију гаса.

8.5

Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност

8.6

Испитивање отпорности уземљивача котларнице

кпл.
ком

1
1

8.7

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

1

9

КОТЛАРНИЦА: "ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ" Петефи Шандора 25,
Руменка
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност

ком

1

9.1
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9.2

- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима

9.3

Испитивање састава продуката сагоревања.

ком
кпл.

1
1

9.4

Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност
Испитивање отпорности уземљивача котларнице

кпл.
ком

2
1

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

1

ком

3

ком

3
3

9.5
9.6
10
10.1
.

10.2
.

КОТЛАРНИЦА:"ЛИЕНКА" Јана Амоса Коменског Кисач
Сервисни преглед гасног котла .
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме
котла.
- контрола примарног измењивача, пламеника, стартне и
јонизационе електроде и димовода
- контрола исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима

10.3
.

Испитивање састава продуката сагоревања.

10.4
.
10.5

Функционално испитивање централе за детекцију гаса.

10.6
.
10.7
.
11
11.1
.

11.2
.
11.3
.
11.4
.
11.5
.
12

ком
ком

1

Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност
Испитивање отпорности уземљивача котларнице

кпл.
ком

3
1

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

1

ком

2

ком

2
2

КОТЛАРНИЦА: "ЗВЕЗДАНИ ГАЈ" Војводе Степе Степановића
116, Степановићево
Сервисни преглед гасног котла .
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме
котла.
- контрола примарног измењивача, пламеника, стартне и
јонизационе електроде и димовода
- контрола исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима
Испитивање састава продуката сагоревања.
Испитивање отпорности уземљивача котларнице

ком
ком

1

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

1

КОТЛАРНИЦА: "ПУЖИЋ" Вршачка 23, Нови Сад
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12.1
.

12.2
.

Сервисни преглед гасног горионика .
- контрола функционалности механичких веза и склопова
и њихове исправности,
- контрола функционалности електричне регулационе и
сигурносне опреме горионика,
- контрола исправности процеса потпале, стартног
пламена и главног пламена,
- издавање извештаја.
Преглед нископритисне гасне рампе горионика који обухвата
следеће:
- испитивање спојева на непропусност, са издавањем
извештаја.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима

ком

1

12.3
.

Испитивање састава продуката сагоревања.

ком
кпл.

1
1

12.4
.
12.5
.

Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност

кпл.

2

Функционално испитивање централе за детекцију гаса.

ком

1

12.6
.

Испитивање отпорности уземљивача котларнице

ком

1

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

1

ком

1

ком

1
1

12.7
.
13
13.1
.

13.2
.
13.3
.
13.4
.
13.5
13.6
.
13.7
.
14
14.1
.

14.2
.

КОТЛАРНИЦА: "БИБЕРЧЕ" Војводе Мишића бб, Футог
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима
Испитивање састава продуката сагоревања.

ком
Функционално испитивање централе за детекцију гаса.
ком

1

Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност
Испитивање отпорности уземљивача котларнице

кпл.
ком

3
1

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

1

ком

1

ком

2

КОТЛАРНИЦА: "ЦРВЕНКАПА" Пролетерска 2, Футог
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима
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14.3
.
14.4
.
14.5
14.6
.
14.7
.
15
15.1
.

15.2
.
15.3
.

Испитивање састава продуката сагоревања.
ком
Функционално испитивање централе за детекцију гаса.

ком

1

Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност
Испитивање отпорности уземљивача котларнице

кпл.
ком

3
1

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

1

ком

1

ком

2

ком

2

ком

1

кпл.

2

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

Функционално испитивање централе за детекцију гаса.

ком

1

Испитивање отпорности уземљивача котларнице

ком

1

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

1

ком

1

КОТЛАРНИЦА: "РАДОСНИЦА" Симе Шолаје бб, Нови Сад
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима
Испитивање састава продуката сагоревања.

15.4
.

Функционално испитивање централе за детекцију гаса.

15.5

Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност

15.6
.
15.7
.
16
16.1
.

16.2
.
16.3
.
16.4
.
16.5
.
16.6
.
17
17.1
.

1

Испитивање отпорности уземљивача котларнице
Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника
КОТЛАРНИЦА: "ШВРЋА" Јернеја Копитара 1, Нови Сад
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима
Испитивање састава продуката сагоревања.

КОТЛАРНИЦА: "ПИНОКИО" Краља Петра I бр 45, Бегеч
Сервисни преглед гасног горионика .
- контрола функционалности механичких веза и склопова
и њихове исправности,
- контрола функционалности електричне регулационе и
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17.2
.
17.3
.
17.4
.
17.5
.
17.6
.
17.7
.
18
18.1
.

18.2
.

сигурносне опреме горионика,
- контрола исправности процеса потпале, стартног
пламена и главног пламена,
- издавање извештаја.
Преглед нископритисне гасне рампе горионика који обухвата
следеће:
- испитивање спојева на непропусност, са издавањем
извештаја.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима
Испитивање састава продуката сагоревања.

ком
кпл.

1
1

Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност

кпл.

2

Функционално испитивање централе за детекцију гаса.

ком

1

Испитивање отпорности уземљивача котларнице

ком

1

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

1

ком

2

КОТЛАРНИЦА: "ЗЛАТОКОСА" Краља Александра 62, Ветерник
Сервисни преглед гасног горионика .
- контрола функционалности механичких веза и склопова
и њихове исправности,
- контрола функционалности електричне регулационе и
сигурносне опреме горионика,
- контрола исправности процеса потпале, стартног
пламена и главног пламена,
- издавање извештаја.
Преглед нископритисне гасне рампе горионика који обухвата
следеће:
- испитивање спојева на непропусност, са издавањем
извештаја.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима

18.3
.

Испитивање састава продуката сагоревања.

ком
кпл.

2
2

18.4
.
18.5
.
18.6
.
18.7
.
19

Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност

кпл.

2

Функционално испитивање централе за детекцију гаса.

ком

1

Испитивање отпорности уземљивача котларнице

ком

1

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

1

ком

1

ком

2

19.1
.

19.2
.

КОТЛАРНИЦА: "ЦВРЧАК" Палмотићева 1, Петроварадин
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима
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19.3
.
19.4
.

Испитивање састава продуката сагоревања.

Функционално испитивање централе за детекцију гаса.

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

3

ком

3

ком

3

Испитивање отпорности уземљивача котларнице
19.5
.
19.6
.
20
20.1
.

20.2
.
20.3
.
20.4
.

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника
КОТЛАРНИЦА: "ЧИГРА" Јоже Влаховића бб, Петроварадин
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропуснсоти гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима
Испитивање састава продуката сагоревања.
Функционално испитивање централе за детекцију гаса.
Испитивање отпорности уземљивача котларнице

20.5
.
20.6
.
21
21.1
.

21.2
.
21.3
.
21.4
.
21.5
21.6
.
21.7
.
22
22.1
.

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника
КОТЛАРНИЦА: "ЧИКА ЈОВА" Змајевац 2, Сремска Каменица
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима
Испитивање састава продуката сагоревања.

Функционално испитивање централе за детекцију гаса.

ком

1

Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност
Испитивање отпорности уземљивача котларнице

кпл.
ком

3
1

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

1

КОТЛАРНИЦА: "ПЛАВИ ЧУПЕРАК" Светозара Милетића бб,
Сремска Каменица
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног

ком

3

Конкурсна документација за јавну набавку бр. ЈНМВ-42/2019

12/ 45

пламена.
22.2
.

Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима

22.3
.

Испитивање састава продуката сагоревања.

22.4
.
22.5
22.6
.
22.7
.
23
23.1
.

23.2
.
23.3
.
23.4

23.5
.
23.6
24
24.1
.

24.2
.

Функционално испитивање централе за детекцију гаса.
Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност
Испитивање отпорности уземљивача котларнице

3

ком

3

ком

1

кпл.

3

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

кпл.

1

ком
ком

1
1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника
КОТЛАРНИЦА: "ЗМАЈ" 23. Октобар 2, Сремска Каменица
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима
Испитивање састава продуката сагоревања.
Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност
Испитивање отпорности уземљивача котларнице

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника
КОТЛАРНИЦА: "ИЗВОРЧИЋ" Вука Караџића 63, Стари
лединци
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима

24.3
.

Испитивање састава продуката сагоревања.

24.4
.
24.5
.
25

Испитивање отпорности уземљивача котларнице

25.1
.

ком

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника
КОТЛАРНИЦА: "КОЦКИЦА" Карађорђева 36, Сремски
Карловци
Сервисни преглед гасног горионика .
- контрола функционалности механичких веза и склопова
и њихове исправности,
- контрола функционалности електричне регулационе и
сигурносне опреме горионика,
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25.2
.
25.3
.
25.4
.
25.5
.
25.6
.
25.7
.
26
26.1
.

26.2
.

- контрола исправности процеса потпале, стартног
пламена и главног пламена,
- издавање извештаја.
Преглед нископритисне гасне рампе горионика који обухвата
следеће:
- испитивање спојева на непропусност, са издавањем
извештаја.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима

Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност
Функционално испитивање централе за детекцију гаса.

кпл.

2

кпл.

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

3

ком

3

ком

3

кпл.

3

ком

1

м

1

ком

1

ком

1

кпл.

1

кпл.

2

ком

1

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника
КОТЛАРНИЦА: "ЗЕКА" Видовданска 8, Буковац
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима
Испитивање састава продуката сагоревања.

26.4

Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност

26.5
.
26.6
.
27

Испитивање отпорности уземљивача котларнице

27.2
.

2

Испитивање отпорности уземљивача котларнице

26.3
.

27.1
.

ком

Испитивање састава продуката сагоревања.

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника
КОТЛАРНИЦА: "Дунавски цвет" Ћирила и Методија 69, Нови
Сад
Сервисни преглед гасног горионика . - контрола функционалности
механичких веза и склопова и њихове исправности, - контрола
функционалности електричне регулационе и сигурносне опреме
горионика, - контрола исправности процеса потпале, стартног
пламена и главног пламена, - издавање извештаја.Преглед
нископритисне гасне рампе горионика који обухвата следеће: испитивање спојева на непропусност, са издавањем извештаја.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима

27.3
.

Испитивање састава продуката сагоревања.

27.4
.
27.5
.

Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност
Функционално испитивање централе за детекцију гаса.
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Испитивање отпорности уземљивача котларнице
27.6
.
27.7
.
28
28.1
.

28.2
.
28.3
.
28.4
.
28.5
.

ком

1

ком

1

ком

2

ком

2

кпл.

2

кпл.

2

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

кпл.

1

кпл.

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

кпл.

1

ком

1

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника
КОТЛАРНИЦА: "RODA" Паунова 4., Ветерник
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена..
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима
Испитивање састава продуката сагоревања.
Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност
Функционално испитивање централе за детекцију гаса.
Испитивање отпорности уземљивача котларнице

28.6
.
28.7
.
29
29.1
.

29.2
.
29.3
.
29.4

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника
КОТЛАРНИЦА: "Лептирић" Браће Кркљуш, Нови Сад
Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима
Испитивање састава продуката сагоревања.
Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност

29.5
.
29.6

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

30.

КОТЛАРНИЦА: „Чаробни брег“ – Клисански пут

30.1

Испитивање и преглед гасног котла
- испитивање котловске инсталације-гасне на непропусност
- испитивање сигурносне, електричне и мерно регулационе
опреме котла
- испитивање непропусности гасне рампе котла
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима
Испитивање састава продуката сагоревања.

30.2
30.3

Испитивање отпорности уземљивача котларнице

Испитивање отпорности уземљивача котларнице
30.4
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.
30.5

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

ком

1

30.6

Функционално испитивање централе за детекцију гаса.

ком

1

УКУ
ПНО
СВИ
ОБЈ
ЕКТ
И:

ЦЕНТРАЛНА КУХИЊА, Привредникова бб, Нови Сад
1.

МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА

1.1
1.2

Испитивање отпорности уземљивача МРС

кпл

1

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника

кпл

1

1.3

Испитивање на непропусности МРС при радном притиску.

ком

1

1.4

Испитивање непропусности регулатора притиска са блок
вентилом и подешених вредности (Тип ELSTER MR25 SF 10)
DN25 PN16

ком

2

1.5

Испитивање непропусности сигурносно-одушног вентила DN25
PN6 и подшених вредности(Тип COPRIM-VS-4)

ком

2

2.

КОТЛАРНИЦА

2.1

Сервисни преглед гасног горионика .(WEISHAUPT WM-G10/3-A)
- контрола функционалности механичких веза и склопова
и њихове исправности,
- контрола функционалности електричне регулационе и
сигурносне опреме горионика,
- контрола исправности процеса потпале, стартног
пламена и главног пламена,
- издавање извештаја.
Преглед нископритисне гасне рампе горионика који обухвата
следеће:
- испитивање спојева на непропусност, са издавањем
извештаја.
Испитивање на непропусност гасне инсталације при радним
условима

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1

2.2
2.3

Испитивање састава продуката сагоревања.

2.4

Испитивање отпорности уземљивача котларнице

2.5

Испитивање заштитног потенцијала и заштитног проводника
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3.

КУХИЊА

3.1

Испитивање и преглед гасних трошила инсталисаних у оквиру
ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ
- испитивање инсталације трошила на непропусност
- испитивање непропусности гасне рампе трошила
'- испитивање исправности процеса потпале, стартног и главног
пламена.
- казан

ком

19

- кипер

ком

10

-роштиљ

ком

3

-шпорет

ком

4

- конвектомат

ком

4

3.2

Испитивање регулационе станице на непропусност при радним
условима

ком

5

3.3

Испитивање електромагнетних вентила на унутрашњу и
спољашњу непропусност и функционалност

ком

5

3.4

Испитивање непропусности регулатора притиска на унутрашнју,
спољашњу непропусносст и функционалност
Испитивање на непропусност развода гасне инсталације при
радном притиску.

ком

5

ком

5

Испитивање централе за детекцију гаса SENSITRON тип
STSX/IDI+.

ком

1

3.5
3.6

УКУПНО ЦЕНТРАЛНА КУХИЊА
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Рекапитулација Критеријума 1.
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-а

Сви објекти
Кухиња 1.
Кухиња 2.
УКУПНО:

2) Цена радног сата (Критеријум 2.)
Цена радног сата без ПДВ-а

Цена радног сата са ПДВ-ом

1 час рада

3) Маржа ( Критеријум 3.)

Проценат марже
Маржа на уграђени
резервне делове ( % )

потрошни

материјал

и

- Резервни делови и потрошни материјал морају бити оригиналне производње произвођача.
- Обавезно је вођење дневника и извештаја о раду опреме и урађеној дефектажи опреме и
инсталација.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
2. ЗАКОНА
2.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.
75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Брише се
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)- за предметну
јавну набавку постоји посебно решење о испуњавању кадровских и
техничке опремљености
за обављање делатности (одржавање
унутрашњих гасних инсталација и гасних горионика) издато од
стране Министарства рударства и енергетике Републике Србије
6) * Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуда. (чл. 75. ст. 2. Закона).

2.2.

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

1)Пословни капацитет:
- Да је понуђач у претходнe три године (2016;2017 и 2018) остварио пословни
приход у вредности од 3.300.000,00 динара.
- минимум 1 уговор за предметне радове у јавним установама
2) Кадровски капацитет:
Да понуђач има најмање 10 радно ангажованих лица од којих:
- 1 машинског инжењера са лиценцом 430 издатим од стране Инжењерске
коморе Републике Србије
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-

1 електро инжењера са лиценцом 450 издатим од стране Инжењерске коморе
Републике Србије
1 инжењера са лиценцом В3 издатом од стране МУП РС-Сектор за ванредне
ситуације
2 сервисера за „Термона“, котлове, са овлашћењем (ауторизацијом)
произвођача за сервисирање;
2 сервисера са средњом стручном спремом који поседују уверење о
оспособљености за монтажу и сервисирање опреме у Ех изведби,;
3 радно ангажована лица са Уверењем о положеном стручном испиту за
одржавање гасних уређаја, постројења и инсталација издатим од стране
Министарства рударства и енергетике (По Закону о цевоводном транспорту
гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуција гасоводних угљоводоника,
Сл.гласник РС бр. 104/09)

3) Технички капацитет:
- Понуђач мора поседовати Сертификат о акредитацији издат од стране
овлашћеног акредитационог тела са обимом акредитације за:
-испитивање регулатора притиска на гас,
-испитивање безбедносних уређаја за гаснорегулационе станице и
инсталације
-испитвање аутоматских запорних вентила за гасне апарате и
горионике;
-испитивање аутоматских вентилаторских горионика за гасовита
горива;
-испитивање гасовода и гасних инсталација:
-испитивање ел. инсталација ниског напона (минимално: испитивање
отпорности уземљивача и испитивање расподеле заштитног
потенцијала
- Понуђач мора поседовати Сертификат o акредитацији издат од стране
овлашћеног акредитационог тела за обављање послова контролисања
инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова
- Понуђач мора поседовати Овлашћење МУП РС- Сектор за ванредне
ситуације за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за
детекцију експлозивних и запаљивих гасова
- Понуђач мора поседовати Решење Министарства рударства и енергетике
за обављање контроле система за грејање који садрже котлове чија је
укупна снага већа или једнака 50 kW.( у складу са чл. 9. и 10. а у вези са
чл. 12. Правилника о контроли система за грејање)
- Понуђач мора да поседује уређај за мерење продуката сагоревања;
- Понуђач мора да поседује уређај за електрична мерења отпорности
уземљивача и непрекидности заштитног проводника
- Два превозна средства (покретне радионице опремљене средствима за
рад на терену)

2.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став
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2.4.

1. тач. 1) до 4) Закона а услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,
а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом понуђач под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, осим услова из члана
75.став.тачка5) овог закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
2.1 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1. Пословни капацитет: -

Биланс успеха за наведени период
Копија Уговора за предметне радове у јавној установи
2. Кадровски капацитет: понуђач доставља:
- фотокопију основа радног ангажовања (уговор о раду, уговор о делу, уговор о
привременим и повременим пословима).

У колико су лица радно ангажована мимо заснивања радног односа код понуђача,
потребно је да доставе М образац од послодавца код кога су у радном односу.

- фотокопију обрасца пријаве код фонда пензијског и здравственог осигурања
(М-3а, М-образац).
3)Технички капацитет:
- Копија сертификата
- За уређај: пописна листа понуђача или уговор о закупу уређаја
-За возила- понуђач доставља копију важеће саобраћајне дозволе, односно
ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника возила
поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном основу
коришћења возила (уговор о купопродаји, уговор о закупу, уговор о лизингу,
уговор о коришћењу). Такође понуђач је у обавези да достави и копију важеће
полисе осигурања.
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке број ЈНМВ-42/2019 у питању су услуге : Преглед,
испитивање и поправка: котлова, бутанских подстаница, трошила тнг; испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
6) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуда.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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

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

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке број ЈНМВ-42/2019, у питању су услуге :
Преглед, испитивање и поправка: котлова, бутанских подстаница, трошила тнг ,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад,
улица Павла Симића 9., са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Преглед,
испитивање и поправка: котлова, бутанских подстаница, трошила тнг, ЈН бр.
ЈНМВ-42/2019- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 18.09.2019.године до 10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће
се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
• Образац изјаве по члану 77. став 4. Закона
• Образац изјаве подизвођача (уколико се понуда подноси са подизвођачем –
• Споразум групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача),
• Образац понуде
• Критеријуми и цене
• Модел уговора
• Образац трошкова припреме понуде
• Образац изјаве о независној понуди
• Модел меничног овлашћења
• Образац референтна листа и потврда о референцама
• Изјава понуђача о обиласку терена
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколска установа
„Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића 9., са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – Преглед, испитивање и поправка: котлова,
бутанских подстаница, трошила тнг , ЈН бр.ЈНМВ-42/2019. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – Преглед, испитивање и поправка: котлова,
бутанских подстаница, трошила тнг, ЈН бр.ЈНМВ-42/2019. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку – Преглед, испитивање и поправка: котлова,
бутанских подстаница, трошила тнг , ЈН бр.ЈНМВ-42/2019. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Преглед, испитивање и поправка:
котлова, бутанских подстаница, трошила тнг, ЈН бр.ЈНМВ-42/2019. - 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 (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
2) 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, и
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана [рок мора бити дефинисан у складу сa Законом) од дана
пријема фактуре (рачуна-отпремнице), на основу документа који испоставља понуђач,
а којим је потврђена испорука и извршење услуге. Уз фактуру понуђач је дужан да
достави рачун уз који ће бити приложен записник о извршеној услузи, којим се
потврђује квантитет и квалитет извршених услуга, потписан од стране овлашћеног
лица наручиоца и овлашћеног лица добављача - пружаоца услуге.
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача - пружаоца услуге.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2019.годину
(Финансијским планом за 2019.годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у
2019.години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средства на позицији у
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финансијском плану) за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за
2019.годину.
За део реализације уговора који се односи на 2020.годину, реализација уговора ће
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за
2020.годину (Фин.план за 2020.годину).
У супротном, уговор предстаје да важи без накнаде штете због немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за извршену услугу и уграђени резервни део, не може бити краћа од 12
месеци од дана извршене услуге.
9.3. Захтев у погледу рока извршене услуге
Рок извршења услуга не може бити дужи од 3 дана од дана позива одговорног лица из
Установе да се отпочне са извршењем услуге.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 не може мењати
понуду.
9.5. Други захтеви
Понуђач се обавезује да ће по позиву одговорног лица из Установе прихватити позив и
отпочети са пружањем услуге након потписивања уговора, у договору са Наручиоцем.
Преглед, испитивање и поправка: котлова, бутанских подстаница, трошила тнг врши
се по објектима ПУ „Радосно детињство“ или у сервису понуђача али трошкове
превоза до сервиса сноси понуђач.
Понуђена добра –резервни делови који би се уграђивали у добра, морају у свим
аспектима одговарати захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета.
Уколико наручиоц утврди да је добро неисправно, понуђач је дужан да у року од 3
дана изврши замену и достави исправно.
Понуђач се обавезује да ће уз фактуру за плаћање приложити и спецификацију
извршених услуга за предмет јавне набавке.
Наручилац задржава право да уколико не буде постојала потреба за свим поправкама
које су наведене у техничкој спецификацији, исте да не наручује, него у зависности од
својих потреба у току годину дана.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
У укупну цену су урачунати сви трошкови везани за извршење услуге ( поправка,
делови, материјал, монтажа, испорука).
Цена је фиксна и не може се мењати.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ
СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде, www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине,
www.merz.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике, www.minrzs.gov.rs
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да достави:
1. Средство обезбеђења за добро извршење посла- и то бланко соло меницу, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење
– писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Бланко соло меница- мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати
додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи
износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача.
Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави меницу.
Уколико понуђач не достави меницу приликом потписивања уговора, уговор неће бити
потписан од стране наручиоца.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште, електронске поште на
емаил: goca.puns@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. ЈНМВ-42/2019 –
Преглед, испитивање и поправка: котлова, бутанских подстаница, трошила тнг .
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
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издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како
да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је
30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“.
Приликом оцене понуда као релевантна, узимаће се понуђена цена без ПДВ-а.
Р.бр.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

1.
3.

БРОЈ
ПОНДЕРА
60
20

Преглед и испитивање
Цена радног сата без ПДВ-а
Маржа на уграђене резервне делове и потрошни
4.
20
материјал (%)
УКУПНО
100
Методологија за доделу пондера за сваки од елемената критеријума:
1. Укупан збир Преглед и испитивање - 60 пондера,
по следећој формули:

Број пондера = Најнижа понуђена x 60 / Понуђена цена понуђача који се
пондерише (Упоређују се цене без ПДВ-а)
Понуђачкојијепонудионајнижуценудобија60пондера.
По овом елементу критеријума се не могу додатно наплаћивати радни сати
или
уграђен материјал или делови, само се може обрачунати ПДВ.
2. Цена радног сата без пдв-а - 20 пондера ,
по следећој формули:
Број пондера = Најнижа понуђена цена x 20 / Понуђена цена понуђача који се
пондерише(Упоређују се цене без ПДВ-а)
Понуђачкојијепонудионајнижуценурадногсата добија20пондера.
Цена радног сата је цена сваког започетог радног сата утрошеног на пружање
услуга. Број обрачунатих радних сати не може бити већи од броја сати који је
прописан нормативима произвођача, нити се за више мањих услуга, које се, према
нормативима, све могу пружити током једног радног радног сата, може наплаћивати
посебан радни сат за сваку или неке од њих, како би се обрачунао већи број
сати од оног који је реално потребан и прописан нормативима произвођача.
Уколико неки од понуђача понуди радни сат који износи 0 (нула), за израчунавање
ће се узети да његов радни сат износи 0,01 како би формула могла да се прим
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3. Маржа на уграђене резервне делове и потрошни материјал (%) - 20 пондера
, по следећој формули:
Број пондера = Најнижа понуђена маржа x 20 / Понуђена маржа понуђача који се
пондерише.
Понуђач којијепонудионајнижумаржудобија20пондера.
Маржа на уграђене резервне делове и неопходни материјал је проценат
увећања набавне цене материјала или резервног дела, у односу на понуђачеву
набавну цену. Резервни делови и неопходни материјал се морају набавити од
овлашћеног увозника или произвођача опреме која се поправља, уколико
овлашћени увозник или произвођач постоје. Набавне цене неопходног материјала
или резервних делова морају бити тржишне, а уз сваки фактурисани резервни део
се мора доставити фотокопија рачуна или извода из рачуна. Наручилац има право
да захтева од Пружаоца услуге да достави документа о увозу неопходног
материјала или резервних делова како би проверио да ли је набавна цена
резервног дела или материјала реална тржишна цена.
Уколико неки од понуђача понуди маржу која износи 0% (нула процената), за
израчунавање ће се узети да његова маржа износи 0,01% како би формула могла да се
примени.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико Наручилац применом критеријума економски најповољније понуде
добије две или више понуда са једнаким (највећим) бројем пондера,
Наручилац
ће,
између најповољнијих понуда изабрати понуду у којој је
понуђена цена радног сата најнижа, а уколико су цене исте, понуду са најнижим %
марже, а уколико је и то исто, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који има већи кадровски капацитет, односно више запослених.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуда. (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
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Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail: goca.puns@gmail.com, факсом на број 021) 6610-528
или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2
дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности , а наручилац исте није отклонио.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца, до 15 часова односно до истека радног времена наручиоца
последњег дана.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци о броју
или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха:
такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу 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.
23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора ( у
складу са чл.115 закона о јавним набавкама ).
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр __________ од ___________за јавну набавку услуге- Преглед, испитивање
и поправка: котлова, бутанских подстаница, трошила тнг, ЈН број ЈНМВ-42/2018.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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

Конкурсна документација за јавну набавку бр. ЈНМВ-42/2019

34/ 45

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Преглед, испитивање и поправка:
котлова, бутанских подстаница, трошила тнг, ЈН број ЈНМВ-42/2019.
Укупна цена прегледа и испитивања без
ПДВ-а
Цена радног сата без ПДВ-а
Маржа на уграђени потрошни материјал и
резервне делове ( % )
Рок и начин плаћања
(45 дана)
Рок важења понуде
(најмање 30 дана)
Рок извршења услуге:
(најдуже 3 дана)
Гарантни период
(најмање 12 месеци)
Место и начин извршене услуге

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О УСЛУГАМА
ПРЕГЛЕД, ИСПИТИВАЊЕ И ПОПРАВКА: КОТЛОВА, БУТАНСКИХ ПОДСТАНИЦА,
ТРОШИЛА ТНГ
Закључен између:
Наручиоца Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад
са седиштем у Новом Саду , улица Павла Симића бр.9.,
ПИБ: 101584396 Матични број: 08038384
Број рачуна: 840-549667-30; 840-549661-48 ; Назив банке: Управа за трезор,
Телефон: 420-439 Телефакс:6610-528
кога заступа Mаријана Попов
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: K...............),
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Испоручилац наступа са подизвођачем/подизвођачима:

Група понуђача:
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Предмет уговора, цена и услови плаћања
Члан 1.
Предмет уговора су услуге: Преглед, испитивање и поправка: котлова, бутанских
подстаница, трошила тнг, као и друге радње у складу са тендерском документацијом и
понудом Извршиоца бр._____од ________.год.Саставни део овог Уговора су услуге из
тендерске документације и понуде Извршиоца.
Извршилац се обавезује да услуге из овог Уговора, у складу са одредбама овог
Уговора изведе својом радном снагом, материјалом, средствима, опремом и изврши
све неопходне припремне и завршне услуге за потпуно извршење услуга из предмета
овог Уговора у складу са важећим законским и техничким прописима и стандардима,
правилима струке која важе за извођење услуга ове врсте.
Обавеза Наручиоца је да за извршену услугу Извршиоцу плати цену која је наведена у
прихваћеној понуди бр. ______ од ________.год. у поступку јавне набавке ЈНМВ42/2019.
Јединичне цене уговорених услуга, утврђене Спецификацијом, су фиксне и не могу
се накнадно мењати.
Уговорене цене обухватају све трошкове које Пружалац услуга има у вези са
пружањем уговорених услуга.
Укупна цена прегледа и испитивања износи____________динара
односно______________динара са пдв-ом.

без

пдв-а,

Укупна цена резервних делова и потрошног материјала износи____________динара
без пдв-а, односно______________динара са пдв-ом.
Цена радног сата износи
ом .

динара без пдв-а, односно ________динара са пдв-

Маржа на потрошни материјал и резервне делове износи
цене уграђеног потрошног материјала или резервног дела.

процената од набавне

Резервни делови и неопходни материјал се морају набавити од овлашћеног увозника
или произвођача опреме која се поправља, уколико овлашћени увозник или
произвођач постоје. Набавне цене неопходног материјала или резервних делова
морају бити тржишне, а уз сваки фактурисани резервни део се мора доставити
фотокопија рачуна или извода из рачуна. Наручилац има право да захтева од
Пружаоца услуге да достави документа о увозу неопходног материјала или
резервних делова како би проверио да ли је набавна цена резервног дела или
материјала реална тржишна цена.
Цена радног сата је цена сваког започетог радног сата утрошеног на пружање
уговорених услуга, а маржа на уграђени потрошни материјал и резервне делове је
проценат увећања набавне цене потрошног материјала или резервног дела у односу
на набавну цену коју плаћа Пружалац услуге.
Цена радног сата и проценат марже који су одређени овим уговором су фиксни и не
могу се накнадно мењати.
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Члан 2.
Рок за извршење услуге је _______ дана од дана позива одговорног лица из Установе
да се отпочне са извршењем услуге.
Услуга која је предмет уговора не може се отказати у моменту започињања услуге.
Обавеза Наручиоца је да услугу плати у року од 45 дана од дана испостављања
фактуре са пратећом документацијом на текући рачун Извршиоца број:
______________________ који се води код ______________ банке.
Наручилац задржава право да због не испуњења обавезе извођача из овог Уговора,
раскине Уговор о трошку Извршиоца.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 3.
Извршилац предаје Наручиоцу у току закључења уговора, меницу као средство за
добро извршење посла са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања
реализације уговора.
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати
додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи
износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача.
Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и
тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне
набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне
вредности уговора без пдв, са навођењем рока важности – најмање 30 дана дуже од
истека рока важности уговора. Понуђач је дужан да приликом потписивања
уговора достави меницу.
Уколико понуђач не достави меницу приликом потписивања уговора, уговор неће бити
потписан од стране наручиоца.
Меница се доставља уз образац меничног овлашћења (налази се у конкурсној
документацији) и депо картона.
Члан 4.
У случају да Извршилац једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да
реализује бланко соло меницу за испуњење уговорених обавеза дату у депозит, као и
на трошкове настале због накнаде набавке услуге од другог добављача.
Количина и квалитет услуга
Члан 5.
Обавеза Извршиоца је да изврши услугу у уговореном квалитету и према утврђеним
стандардима наведеним у конкурсној документацији, дефинисаним овим Уговором.
Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност у потпуности уколико
за то не буде постојала потреба.
Гарантни рок износи _______месеци од дана извршења сваке појединачне услуге.
Гарантни рок за уграђени материјал и резервне делове одређен је од стране
произвођача.
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Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да Извршилац услуга у случају потребе може да
изврши и услуге које нису предвиђене Спецификацијом.
Цена услуге која није предвиђена Спецификацијом се формира на бази набавне
цене материјала без пореза; увећане за проценат марже; потребног времена за
извођење одговарајућих радова из норматива и на све то се обрачунава ПДВ. У том
случају Извршилац је дужан да уз фактуру достави фотокопију набавне цене
материјала.
Рекламација
Члан 7.
У случају рекламације обавезује се Извршилац да изврши услугу уговореног квалитета
у року од 24 часа од часа пријема рекламације или сазнања за њу.
Рекламација у погледу количине и квалитета може се уважити само приликом пријема
услуга, осим у случајевима скривене мане коју је Наручилац дужан да рекламира,
одмах по сазнању за исту.
Трошкови рекламације иду на терет Извршиоца. Извршиоцу је познато да је квалитет
материјала и услуга, битан елемент уговора, тако да Наручилац задржава право
раскида Уговора о трошку Извршиоца због неиспуњења битних елемената Уговора.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 8.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора ( у
складу са чл.115 закона о јавним набавкама ).
Рок важења уговора је годину дана од дана потписивања уговора или до процењене
вредности јавне набавке која износи до 1.666.666,00 динара са пдв-ом.
Свака страна уговорница може отказати уговор у току трајања, са отказним роком од
15 дана од дана пријема писменог обавештења о отказу Уговора, за које време важе
уговорне обавезе. Уговарачи немају право раскида уговора за време извођења услуга,
осим са разлога повреде одредби овог Уговора.
Члан 9.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговарају надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 2
(два) примерка, а Извршилац 2 (два) примерка.

Наручилац (Директор)

_________________ М.П
Маријана Попов

Извршилац

М.П. ___________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________
[навести назив понуђача], за јавну набавку- Преглед, испитивање и поправка:
котлова, бутанских подстаница, трошила тнг; ЈНМВ-42/2019. доставља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке – Преглед, испитивање и поправка: котлова, бутанских
подстаница, трошила тнг; ЈНМВ-42/2019. поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ХI МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници („ Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „ Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89, „ Сл.
лист СРЈ“ бр. 46/96 и „ Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник предаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. __________

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНО
ЛИЦЕ:

Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:

Предшколска установа „Радосно детињство“

Седиште и адреса:

Нови Сад
Павла Симића 9.

Матични број:

08038384

Порески број:

101584396

Текући рачун:

840-549667-30
Рачун Управе за трезор

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:
_____________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату. Меница и
менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење посла, коју је менични дужник поднео у поступку
јавне набавке услуга – Преглед, испитивање и поправка: котлова, бутанских подстаница, трошила тнг; ЈНМВ42/2019. Меница и менично овлашћење се издају са роком важења који је 30 дана дужи од дана окончања
реализације уговора.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично
овлашћење на износ од ___________________________ (словима:
________________________________________________________________) што представља 10% без ПДВ-а од
износа понуде коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака,
односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због
евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног
Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до промене
лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и
других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у
Новом Саду.
Датум издавања овлашћења:_______________ М.П. ________________________________
Потпис овлашћеног лица
меничног
Дужника

М.П. _____________________
(потпис овлашћеног лица)
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ХIV

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКАТА

Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса:
ПИБ:
Телефон:

Изјављујем да сам обишао објекатe ПУ„Радосно детињство“ који је дат у поглављу IIIтехничке спецификације, а за које је потребно извести дату услугу у објектима ПУ
„Радосно детињство“.
Изјаву дајем ради подношења понуда за јавну набавку услуга – Преглед, испитивање
и поправка: котлова, бутанских подстаница, трошила тнг, бр. ЈНMВ- 42/2019.

У __________________
Дана________________2019.

ПОНУЂАЧ

М.П. ________________________
(потпис овлашћеног понуђача)

НАРУЧИЛАЦ

М.П.

-

_________________________
(потпис овлашћеног лица Наручиоца)

Изјава мора бити уредно потписана и печатом оверена (потписана и оверена од
стране Наручиоца и понуђача),
Понуђачи могу извршити увид на лице места у времену од 08-12 часова. Лице
за контакт: Радован Малбашки (063/562-690).
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