
 

 

 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12), Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1, Београд,Земун, у поступку јавне набавке 

услуга - Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и 

опреме у котларницама и одржавања грејних инсталација, по 

партијама, редни број набавке 11/15, врши следећу измену Конкурсне 

документације: 

 

 

 

 

 

 

1. Oбзиром на велики број питања која су стигла од 

заинтересованих лица, Наручилац врши измену и допуну 

Конкурсне документације и у складу са тим у прилогу објављује 

Измењену конкурсну документацију.  
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник 

Републике Србије», бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка број 7Бр.11/15-

1 од 22.04.2015.г. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 

7Бр.11/15-2 од 22.04.2015.г., припремљена је  

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку услуга, број 11/15 – Услуга прегледа и 

одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у котларницама и 

одржавања грејних инсталација,  по партијама 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3-4 

III Врста, количина и опис услуга, рок и место извршења 

услуга и сл 
5-21 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
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V Упутство понуђачима како да сачине понуду 28-36 

VI Образац понуде (ОБРАЗАЦ 1)  37 

VII Образац понуде (ОБРАЗАЦ 2) 38-41 

VIII Модел уговора  42-83 

IX Образац структуре цене  са упутством како да се попуни 

(ОБРАЗАЦ 3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,3-10)  
84-112 

X Образац изјаве о обавези достављања средства 

финансијског обезбеђења у случају доделе уговора 

(ОБРАЗАЦ 4)  

113 

XI Образац трошкова припреме понуде –  (ОБРАЗАЦ 5) 114 

XII Образац изјаве о независној понуди - (ОБРАЗАЦ 6) 115 

XIII Образац изјаве  о поштовању обавеза из чл. 75, став 2 

Закона - (ОБРАЗАЦ 7) 116 

XIV Референтна листа (ОБРАЗАЦ 8) и потврде правних 

субјеката (ОБРАЗАЦ 8а)   
117-118 

XV Потврда о обиласку места извршења посла (ОБРАЗАЦ 9) 119 
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I   -  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу  

 Наручилац: Институт за кукуруз „Земун Поље“   
 Адреса: Слободана Бајића број 1, 11185 Београд,Земун  

 Интернет страница: www.mrizp.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Јавна 
набавка је обликована по партијама. 

 

3. Предмет јавне набавке:   Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних 

инсталација, уређаја и опреме у котларницама и одржавања грејних 

инсталација  

 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

 44610000 Цистерне, резервоари, контејнери и посуде под притиском 

 45259300 Поправка и одржавање топлане 

 45333000 Радови на инсталацији гасне опреме 

 45331000 Радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације 

 50433000 Услуге калибрације (баждарења) 

 50531200  Услуга поправке и одржавања гасних уређаја 

 50511100  Услуга поправке и одржавања пумпи за течност 

 50512000  Услуга поправке и одржавања вентила 

 50720000 Услуге поправке и одржавања централног грејања 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци. 

 

5. Контакт: 

Особа за контакт је Јелена Бајагић, email адреса javnenabavke@mrizp.rs.     
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке:  услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних 

инсталација, уређаја и опреме у котларницама и одржавања грејних 

инсталација: 

 Партија 1: Преглед и одржавање гасних инсталација;  

 Партија 2: Разврставање опреме под притиском према Правилнику о 

прегледима опреме под притиском током века употребе  

 Партија 3: Баждарење вентила сигурности и машинска обрада 

вентила;  

 Партија 4: Сервисирање пумпи и ремонт котлова 

http://www.mrizp.rs/
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 Партија 5: Сервис и рекалибрација система за детекцију гаса – метана 

са издавањем сертификата по извршеним радовима 

 Партија 6: Чишћење котлова са пламено димне стране, димоводних 

канала и димњака (са издавањем потврде);   

 Партија 7: Мерење емисије загађујућих материја и емитера ложишта 

котларница на природан гас; 

 Партија 8: Уградња контролних гасних мерача са коректором; 

 Партија 9: Сервис цеви на IC грејачу „Pesyfit inženjering“. 

 Партија 10: Ремонт грејне инсталације и замена радијатора 

 

 

1. Назив и ознака из Општег речника набавки:  

 44610000 Цистерне, резервоари, контејнери и посуде под притиском 

 45259300 Поправка и одржавање топлане 

 45333000 Радови на инсталацији гасне опреме 

 45331000 Радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације 

 50433000 Услуге калибрације (баждарења) 

 50531200  Услуга поправке и одржавања гасних уређаја 

 50511100  Услуга поправке и одржавања пумпи за течност 

 50512000  Услуга поправке и одржавања вентила 

 50720000 Услуге поправке и одржавања централног грејања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Измењена конкурсна документација за јавну набавку број 11/15  5/119 
 

III ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И СЛ.: 

 

Техничка спецификација за услугу прегледа и одржавања гасних 

инсталација, уређаја и опреме у котларницама и одржавања грејних 

инсталација 

 

 

Партија 1: Преглед и одржавање гасних инсталација 

 
Редован периодични преглед, контрола и испитивање гасне инсталације врши се 

сагласно чл.73 Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, 

погон и одржавање гасних котларница, Сл.лист СРЈ бр.10/90, 52/90. 

Предмет провере прегледа, контроле и испитивања су  следећи делови 

постројења из табеле 4 члана 73 Правилника : 

- Тачка 7 – Гасни цевоводи са опремом за мерење, регулацију и сигурносну 

заштиту 

- Тачка 8 – Ручни запорни орган 

- Тачка 9 – Филтери 

- Тачка 10 – Регулатори притиска 

- Тачка 11 – Сигурносни запорни уређаји 

- Тачка 13 – Сигурносни прекидни вентили 

- Тачка 14 – Сигурносни одушни вентили 

Обим послова прегледа, контроле и испитивања дефинисани су табелом 4 члана 73 

Правилника, укључујући и припремне и завршне послове преграђивања цевовода, 

пуњења и пражњења инсталације. 

Табела  1 – Редован периодични преглед,  контрола и испитивање  
Р.бр            Место обављања прегледа Јединица 

   мере 

Количина 

1. Котларница дорадног центра   

 -  Преглед горионика Weishaupt G5 са контролом 

функционалности механичких веза и склопова и њихове 

исправности,електричне регулационе и сигурносне 

опреме,исправности процеса потпале,стартног пламена и 

главног пламена 

 

-преглед исправности свих припадајућих делова опреме, 

вентила,манометара, и нископритисне гасне рампе на 

непропусност 

 

-Испитивање продукта сагоревања са 

 извештајем 

 

 

 

 

 

 

 

Комплет 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2. Сушара дорадног центра   

 -Преглед горионика QUENOD              1500000-5000000 kcal/h 

са контролом функционалности механичких веза и 

склопова и њихове исправности,електричне регулационе и 

сигурносне опреме,исправности процеса 

потпале,стартног пламена и главног пламена 

 

-преглед исправности свих припадајућих делова опреме, 

вентила,манометара, и нископритисне гасне рампе на 

непропусност                                                          

 

 

 

 

 

 

 

комплет 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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3. Микронизација   

 -Атмосферски горионик 250 кw  за печење соје није у 

експлоатацији 

-Преглед исправности свих припадајућих делова опреме и 

вентила нископритисне гасне рампе на непропусност 

 

-Преглед горионика „BALDOR“ тип 37G92W31 са контролом 

функционалности механичких веза и склопова и њихове 

исправности,електричне регулационе и сигурносне 

опреме,исправности процеса потпале,стартног пламена и 

главног пламена 

-Преглед исправности свих припадајућих делова опреме, 

вентила,манометара и нископритисне гасне рампе на 

непропусност 

 

 

 

комплет 

 

 

 

 

 

 

 

комплет 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4. Редукциона станица машине за паковање семена и ИЦ 

грејача(једнолинијска) 

  

 -Преглед исправности свих припадајућих делова опреме, 

вентила,манометара и нископритисне гасне рампе на 

непропусност 

 

 

 

комплет 

 

 

1 

5. Погон за паковање   

 -Преглед 4 атмосферска горионика ˝HONEYWEL“ укупне 

снаге 350 kw,за  варење фолије,са контролом 

функционалности механичких веза ,склопова,електричне 

,регулационе и сигурносне опреме. 

-Преглед исправности свих припадајућих делова 

опреме,вентила,манометара и непропусности 

нископритисне гасне рампе 

 

 

 

 

 

 

комплет 

 

 

 

 

 

 

1 

6. ИЦ грејач   

 Преглед ИЦ грејача ˝PECIFIT“ 38 kw са контролом 

функционалности механичких веза,склопова и њихове 

исправности,електричне,регулационе и сигурносне 

опреме,процеса потпале стартног пламена,главног 

пламена,пламене цеви 

 

 

 

 

комплет 

 

 

 

 

1 

7. Сушара основно семе   

 -Преглед горионика  са контролом функционалности 

механичких веза и склопова,њихове 

исправности,електричне,регулационе и сигурносне 

опреме,исправности процеса потпале,стартног пламена и 

главног пламена 

*Горионик Weishaupt WG 30N/1-A 60-300kw 

*Горионик Weishaupt G1 1/1-E 35-335kw    

*Горионик RAY tip RAN 40-97,5 kw  

-Преглед свих припадајућих делова 

опреме,вентила,манометара,и провера спојева 

нископритисне гасне рампе на непропусност 

 

 

 

 

комплет 

комплет 

комплет 

 

 

комплет 

 

 

 

 

1 

1 

2 

 

 

2 

8. Регулациона опрема у ормарићима за гасне пећи   

 -Преглед ИСПРАВНОСТИ опреме (коси филтер,регулатор 

са блок вентилом RG 10,slavina) и провера непропусности 

комплет 7 

9. Гасне пећи   

 -Провера на непропусност славина и савитљивих црева за 

гасне пећи Midi-lux 7 kw,Алфа Плам 

комплет 7 

 

10. Котларница управне зграде   

 -Преглед 3 гасна горионика ˝Термоелектро -ММ ,Огањ 

Г5,са контролом функционалности механичких веза и 

склопова ,њихове исправности,електричне регулационе и 

сигурносне опреме,исправности процеса 

потпале,стартног пламена и главног пламена 
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-Преглед исправности свих припадајућих делова 

опреме,вентила,манометара и провера спојева 3 ниско 

притисне гасне рампе на непропусност  

-Испитивање продукта сагоревања са извештајем 

-Регулациони орман(изолациона 

прирубница,електромагнетни вентил,славина);преглед 

исправности опреме и провера непропусности 

 

 

 

комплет 

 

комплет 

 

 

 

3 

 

1 

11. Регулациона станица котларнице 

механизације(дволинијска) 

  

 Преглед исправности свих припадајућих делова 

опреме,вентила,манометара и провера непропусност  

комплет 

 

1 

12. Котларница Механизације   

 Преглед горионика Weishaupt G5 са контролом механичких 

веза и склопова,њихове исправности,електричне 

регулационе и сигурносне опреме,исправности процеса 

потпале ,стартног пламена и главног пламена 

-Преглед исправности свих припадајићих делова 

опреме,вентила,манометара,и провера спојева 

нископритисне гасне рампе на непропусност 

-Испитивање продукта сагоревања са извештајем 

 

 

 

 

 

 

 

Комплет 

 

 

 

 

 

 

 

1 

13. Разделни шахтови   

 -У 3 разделна шахта провера непропусности гаса 5 

прирубничких вентила 

 

комплет 

 

1 

14. Стакленик   

 -Преглед непропусности  КМРС Г-4, фасадног котла Bereta 

36 kw и опреме 

 

комплет 

 

1 

                                                         

Ценовинк 1 -  Испорука и замена делова горионика у случају квара                        
Р.бр           Назив услуге 

Замена делова горионика 

             

Јединична цена дела са 

услугом уградње 

          

  I OGANJ  G 5-gas               

170- 950 kw            (1997g) 

200-900  кw            (1996g) 

200-900  kw            (1995g) 

Kотларница  управне  зграде 

  1. Фото ћелија  

  2. Електрода за паљење  

  3. Јонизациона електрода  

  4. ВН трафо  

  5. ВН каблови  

  6. Аутоматика Siemens LFL1.322  

  7. Ваздушни пресостат  

  8. Гасни пресостат  

  9. Серво мотор  

  II Weishaupt G5/O-C -gas  300000-780000 kcal    (1976g)     Котларница  дорадног 

центра 

  1 Фото ћелија  

  2. Електрода за паљење  

  3. Јонизациона електрода  

  4. ВН трафо  

  5. ВН каблови  

  6. Аутоматика  

  7. Ваздушни пресостат  

  8. Гасни пресостат  

  9. Серво мотор  

 III Weishaupt G5/1-D-gas Котларница механизације 
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200-940 kw              (1993g) 

  1. Фото ћелија  

  2. електроде за паљење  

  3. Јонизациона електрода  

  4. ВН трафо  

  5. ВН каблови  

  6. Аутоматика „Satronic“  

MMI 810 mod. 33 

 

  7. Ваздушни пресостат  

  8. Гасни пресостат  

  9. Серво мотор  

 IV Quenod-gas 

3000000-5000000kcal, вишестепени            

   Сушара дорадног  центра 

  1. Фото ћелија  

  2. Електроде за паљење  

  3. Јонизациона електрода  

  4. ВН трафо  

  5. ВН каблови  

  6. Аутоматика  

  7. Ваздушни пресостат  

  8. Гасни пресостат  

  9. Серво мотор  

  V Weishaupt WG 30N/1-A --gas  60-300 kw       (1996g)   Сушара основ.семе 

  1. Фото ћелија  

  2. Електроде за паљење  

  3. Јонизациона електрода  

  4. ВН трафо  

  5. ВН каблови  

  6. Аутоматика  

  7. Ваздушни пресостат  

  8. Гасни пресостат  

  9. Серво мотор  

 VI Weishaupt G1 1/1-E- gas 

  35-335 kw              (2003g) 

 

  1. Фото ћелија  

  2. Електрода за паљење  

  3. Јонизациона електрода  

  4. ВН трафо  

  5. ВН каблови  

  6. Аутоматика  

  7. Ваздушни пресостат  

  8. Гасни пресостат  

  9. Серво мотор  

 VII RAY tip RAN 25-gas –ком2 

40-97,5 kw               

 

  1. Фото ћелија  

  2. Електроде за паљење  

  3. Јонизациона електрода  

  4. ВН трафо  

  5. ВН каблови  

  6. Аутоматика  

  7. Ваздушни пресостат  

  8. Гасни пресостат  

  9. Серво мотор  

 VIII Ventilator-Zagreb-ком 2 

на нафту ≈ 50-80кw 

Термогени -  Школско добро 

  1. Филтер чаша  
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  2. Дизне  

  3. Високопритисна пумпа  

  4. Фото ћелија  

  5. Електроде  

  6. Вн трафо  

  7. Аутоматика  

  8. Серво мотор  

  9. Ваздушни пресостат  

                            

Ценовник 2  –  Сервисирање елемената опреме гасне ложишне инсталације  и 

лабораторијско испитивање у случају потребе за сервисом или испитивањем 

 

 

 

Р.бр. 
Елемент опреме/ Називна димензија 

Радови 

сервисирања 

Лабораторијско 

испитивање 

1. Регулатор притиска гаса 

  R  ½“   

  R   ¾“   

  R  3/8“   

 DN 20 PN16   

 DN25 PN16   

 DN40 PN16   

 DN50 PN16   

2. Регулатор притиска гаса са блок вентилом 

 DN 20PN10 

 DN25 PN16   

 DN50 PN16   

3. Сигурносни блокадни вентил 

 DN40 PN16   

 DN50 PN16   

4. Сигурносни одзрачни вентил 

  R 1/2“    

  R  ¾“   

  R 6/ 4“   

5. Ручни запорни орган (лоптаста славина, лептир вентил, равни запорни вентил) 

 DN15 PN6   

 DN20 PN6   

 DN25 PN6   

 DN32 PN16   

 DN40 PN16   

 DN50 PN16   

 DN80 PN16   

 DN100 PN16   

6. Аутоматски  запорни уређаји- Електромагнетни вентил 

 DN15 PN6   

 DN20 PN6   

 DN25 PN6   

 DN32 PN16   

 DN40 PN16   

 DN50 PN16   

 DN100 PN16   
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Ценовник 3  – Замена гасних манонетара  са еталонирањем у случају квара 

постојећих 
Р.бр Гасни манометар Јединична цена  

   1. 0-6     bara       1 / 2˝  
   2. 0-4    bara       1 /2 ˝  
   3. 0-2,5 bara      1/2˝  
   4. 0-1,5 bara      1 / 2˝  
   5. 0-1   bara     1 /2˝  
   6. 0-600 mbara    1 / 2˝  
   7. 0-400 mbara  1 / 2 ˝  
   8. 0-250 mbara   1  / 2˝  
   9. 0-150  mbara    1 /  2˝  
  10. 0-100  mbara    1 / 2˝  
  11. 0-60  mbara      1 / 2 ˝  

 

Ценовник 4  – Хитне интервенције 
Р.бр Хитне интервенције Јединица 

мере 

Јединична   

   цена     
1. Ангажовање транспортног средства 
 Сервисно возило (дин/км)  

2. Ангажовање радне снаге 
 КВ квалификација (дин/нч)  

 ВКВ квалификација (дин/нч)  
 ВСС квалификација (дин/нч)  

 

Напомена за  партију 1:  

Обавеза Понуђача је да два пута годишње изврши контролу исправности свих 

унутрашњих гасних инсталација Предузећа уз издавање извештаја и записника. 

Прегледе и контоле гасних инсталација на лицу места врше заједно лица машинске 

и електротехничке струке. 

Опрема и алат треба да одговарају захтевима безбедности за ову врсту посла, 

гасне опреме и места извођења радова. Потребну опрему, мерну опрему, алат, 

специјални алат, ситан потрошни материјал, заптивни материјал, материјал и 

опрему за испитивање спољашње заптивености, обезбеђује извођач радова. 

Укупан број елемената опреме приближно је дефинисан наведеним подацима за 

број и снагу горионика и број гасних регулационих линија. Ценом за редован 

преглед опреме гасних инсталација и гасних ложишних инсталација у  

котларницама и сушарама обухватити све наведене послове. Ценом за редован 

преглед опреме гасних ложишних инсталација обухватити и транспортне трошкове 

сервисера, потрошни материјал за наведене послове, трошкове израде и доставе 

Извештаја. 

Уколико се приликом редовног прегледа и контроле гасних инсталација утврди 

неисправност неког елемента опреме, одмах се, у договору на наручиоцем, 

предузимају мере и припремни радови за сервисирање неисправног елемента 

опреме и остваривање услова безбедности, који ће се фактурисати и наплатити по 
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јединичним ценама из техничке спецификације (ценовници 1, 2, 3 и 4), за стварно 
извршене и оверене услуге. Цене су фиксне и не могу се мењати за све време 

важења уговора. Количина специфицираних  услуга и количине материјала у 

спецификацијама (ценовници 1, 2, 3 и 4) су оквирни и користе се за случај потребе. 

Цене у ценовницима 1, 2, 3 и 4 не  служе за рангирање понуда и нису укључене у 

укупну вредност понуде. Наручилац задржава право да изврши упоређивање цена 

са тржишним ценама и тражи усаглашавање истих, уколико постоји одступање у 

износу већем од 10%. 

 

Партија 2:  Разврставање опреме под притиском према Правилнику о 

прегледима опреме под притиском током века употребе  (Сл. гласник РС бр. 
87/11 и 73/13 ) 

рб Назив услуге 
Јед. 

мере 

Количина 

 

1. топловодни котао ком 5 

2. експанзионе посуде ком 4 

3. 

 

Резервоар компримованог ваздуха  ком 9 

 

Уколико поједина опрема нема сву потребну документацију, Понуђач ће користити 

податке са важеће плочице. 

Након завршеног разврставања, Понуђач је дужан да изда Евиденциони лист, а суд 

региструје у базу података Министарства рударства и енергетике.  

 

 

Партија 3:  Баждарење вентила сигурности и машинска обрада вентила 
Табела - 1 

рб Назив услуге 
Јед. 

мере 
Количина 

I 

Контрола, сервис, испитивање и баждарење сигурносних вентила у 

котларницама у складу са захтевима стандарда   СРПС ИСО 4126-1,                                                           

1. 

вентил сигурности са против-тегом прирубнички DN 50/NP16 

po=3bar. ком 4 

2. 

вентил сигурности са против-тегом прирубнички DN 40/NP16 

po=3bar. ком 1 

3. вентил сигурности са опругом, навојни 1" po=2,5 bar ком 1 

II  Машинска обрада и сервис вентила сигурности      

1. DN 50 NP 16 ком 2 

 

 

 

Ценовник 1 - Спецификација цена за сервис запорних вентила у случају потребе 

                Вентил-Шибер Јединица мере Јединична  Цена 

  1. DN 125           ком  

  2. HS  125          ком  

  3. DN 100          ком  
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  4. DN  80          ком  

  5. DN  65          ком  

  6. DN  40          ком  

 

 

Извршити ремонт, подешавање и баждарење вентила сигурности на основу 

стандарда СРПС ИСО 4126-1. 

 

Демонтажа вентила сигурности на лицу места, растављање вентила сигурности, 

чишћење делова вентила, лемовање заптивних површина вентила, склапање 

вентила сигурности, подешавање притиска по захтеву наручиоца, уколико нема 

покретну лабораторију транспорт од радионице до локације уградње, монтажа 

вентила сигурности на лицу места, промена заптивача и издавање Извештаја 

акредитоване лабораторије. Баждарење вентила сигурности и машинску обраду 

вентила потребно је извршити у року од 10 дана од дана потписивања Уговора. 

 

Одабрани Понуђач преузима обавезу да сервисира запорне вентиле   (ценовник 1). 

Цене у ценовнику 1 не  служе за рангирање понуда и нису укључене у укупну 

вредност понуде. 

 

Партија 4: Сервисирање пумпи и ремонт котлова 
  
Табела 1: Сервисирање пумпи 

рб Опис услуге: 

Сервисирање пумпи  

Јединична 

цена дела са 

услугом уградње  

 Пумпa: IMP OČ 102 тип 125 B    (1973 год.)  

  1. Замена преградне чауре  

  2. Замена графит. лежаја-радијални  

  3. Замена графит.лежаја-аксијални  

  4. Замена механичког заптивача  

  5. Замена котрљајног лежаја  

  6. Замена биксне на делу  

  7. Замена чауре механичког заптив.  

  8. Замена преградног зида  

  9. Замена биксне за толеранцију прст.  

 10. Радно коло  

 11. Гарнитура дихтунга  

 12. Викловање  

 13. Чишћење и фарбање   

 Пумпа: IMP GHR 80  

  1. Замена преградне чауре  

  2. Замена графит.лежаја-радијални  

  3. Замена графит.лежаја-аксијални  

  4. замена механичког заптивача  

  5. Замена котрљајног лежаја  

  6. Замена биксне на делу  

  7. замена чауре механичког заптив  

  8. Замена преградног зида  

  9. Замена биксне за толеранц.прстена  

 10. Викловање  
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 11. Радно коло  

 12. Гарнитура дихтунга  

 13. Чишћење и фарбање  

 

 

 

Ценовник 1 – Сервисирање пумпи за случај потребе 

рб Опис услуге: 

Сервисирање пумпи  

Јединична 

цена дела са 

услугом уградње  

 Пумпа: IMP GHR 80-1 F  

  1. Замена преградне чауре  

  2. Замена графит.лежаја-радијални  

  3. Замена графит.лежаја-аксијални  

  4. Замена механичког заптивача  

  5. Замена котрљајног лежаја  

  6. Замена биксне на делу  

  7. Замена чауре механичк. заптивача  

  8. Замена преградног зида  

  9. Замена биксне за толеранц.прстена  

 10. Викловање  

 11. Радно коло  

 12. Гарнитура дихтунга  

 13. Чишћење и фарбање  

 Пумпа: IMP GHR 401  

  1. Замена преградне чауре  

  2. Замена графитног лежаја-радијал.  

  3. Замена графит.лежаја-аксијални  

  4. Замена механичког заптивача  

  5. Замена котрљајног лежаја  

  6. Замена биксне на делу  

  7. Замена преградног зида  

  8. Замена чауре механич.заптивача  

  9. Замена биксне за толеранц.прстена  

  10. Викловање  

  11. Радно коло  

  12. Гарнитура дихтунга  

  13. Чишћење и фарбање  

 Пумпа: IMP GHN тип 100 Б       

  1. Замена преградне чауре  

  2. Замена графит.лежаја-радијални  

  3. Замена графит.лежаја-аксијални  

  4. Замена механичког заптивача  

  5. Замена котрљајног лежаја  

  6. Замена биксне на делу  

  7. Замена преградног зида  

  8. Замена чауре механич.заптивача  

  9. Замена биксне за толеранц.прстена  

 10. Викловање  

 11. Радно коло  

 12. Гарнитура дихтунга  
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 13. Чишћење и фарбање  

 Пумпа: IMP GHN 20/40  

  1. Замена преградне чауре  

  2. Замена графит.лежаја-радијални  

  3. Замена графит.лежаја-аксијални  

  4. Замена механичког заптивача  

  5. Замена котрљајног лежаја  

  6. Замена биксне на делу  

  7. Замена преградног зида  

  8. Замена чауре механич.заптивача  

  9. Замена биксне за толеранц.прстена  

 10. Викловање  

 11. Радно коло  

 12. Гарнитура дихтунга  

 13. Чишћење и фарбање  

 Пумпа: Sever RS 30/60 v  

  1. Замена преградне чауре  

  2. Замена графит.лежаја-радијални  

  3. Замена графит.лежаја-аксијални  

  4. Замена механичког заптивача  

  5. Замена котрљајног лежаја  

  6. Замена биксна на делу  

  7. замена преградног зида  

  8. Замена чауре механич.заптивача  

  9. Замена биксне за толеранц.прстена  

10. Викловање  

11. Радно коло  

12. чишћење и фарбање  

 Пумпа: Sever RS 30/60 P  

  1. Замена преградне чауре  

  2. Замена графит.лежаја-радијални  

  3. Замена графит.лежаја-аксијални  

  4. Замена механичког заптивача  

  5. Замена котрљајног лежаја  

  6. Замена биксне на делу  

  7. Замена преградног зида  

  8. Замена чауре механич.заптивача  

  9. Замена биксне за толеранц.прстена  

 10. Викловање  

11. Радно коло  

12. Чишћење и фарбање  

 Пумпа: Sever RS 40 T  

  1. Замена преградне чауре  

  2. Замена графит.лежаја-радијални  

  3. Замена графитног лежаја-аксијал.  

  4. Замена механичког заптивача  

  5. Замена котрљајног лежаја  

  6. Замена биксне на делу  

  7. Замена преградног  зида  

  8. Замена чауре механич.заптивача  

  9. Замена биксне за толеранц.прстена  

 10. Викловање  
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 11. Радно коло  

 12. Чишћење и фарбање  

 Пумпа: Wilo S 65/125  

  1. Замена преградне чауре  

  2. Замена графит.лежаја-радијални  

  3. Замена графит.лежаја –аксијални  

  4. Замена механичког заптивача  

  5. Замена котрљајног лежаја  

  6. Замена биксне на делу  

  7. Замена преградног зида  

  8. Замена чауре механич.заптивача  

  9. Замена биксне за толеранц.прстена  

 10. Викловање  

 11. Радно коло  

 12. Чишћење и фарбање  

 

 

Ценовник 2 – Ремонт котлова у случају квара 

Р.бр Опис рада Јед. 

мере 

Јединична 

цена 

  1. Набавка и уградња котловских бешавних цеви Ø60,3 

x3,2mm 

m  

  2. Набавка и уградња котловске бешавне цеви Ø 57mm 

x3,6mm 

m  

  3. Набавка и уградња котловске бешавне цеви Ø 63,5 x 4mm m  

  4. Демонтажа постојећих котловских цеви ком  

  5. Демонтажа спољне оплате котла m2  

  6. Набавка и уградња котловског омотача ≠8mm m2  

  7. Испитивање хладним воденим притиском са издавањем 

записника 

ком  

 

Табелом 1 је одређена листа делова пумпи  IMP OČ 102 тип 125 B  и  IMP GHR 80 које 

ће се користити као ценовник за набавку делова по утврђеној дефектажи квара 

истих и служиће за рангирање понуда 

Поред планираног сервиса пумпи Наручиоца: IMP OČ 102 тип 125 B  и  IMP GHR 80, 

одабрани Понуђач преузима обавезу да изврши: 

1. сервис циркулационих пумпи (ценовник 1)  

2. ремонт котлова  (ценовник 2): 

-   топловодни котао ЕМО „Цеље“ Тип 500 ВВ, 580кw,(год. производње 1973) ;                                                                                 

-  топловодни котао ТПК-Загреб , Тип ТХ-35 ТВ,406 кw(година производње 1977)                                                          

-  топловодни котао ТИПО , тип ТТП-10, 600 кw, 2011г. 

у случају квара на период од годину дана од момента потписивања Уговора у 

договору са Наручиоцем услуге. 

 

Понуђачи су обавезни да попуне ценовнике 1 и 2  који ће се применити за случај 

потребе. Цене у ценовницима 1 и 2 нису укључене у укупну вредност понуде. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења Уговора, а 

фактурисање и наплата по јединичним ценама из техничке спецификације, за 

стварно извршене и оверене услуге. Наручилац задржава право да изврши 
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упоређивање цена са тржишним ценама и тражи усаглашавање истих, уколико 

постоји одступање у износу већем од 10%. 

 

Партија 5:  Сервис и рекалибрација система за детекцију гаса - метана, са 

издавањем сертификата по извршеним радовима (Закона о заштити од 

пожара сл. гл. РС. Бр.111/2009 чл.44) 

р

б 
Назив услуге 

Јед. 

мере 

Количина 

(број 

услуга у 

току 

године) 

1. тип ГАЛ 11 са 3 детектора за гас CH4 C19     комплет 2 

 

 

Партија 6: Чишћење котлова са пламено димне стране, димоводних канала и 

димњака  (и издавање потврде) 

рб Назив услуге 
Јед. 

мере 
Количина 

I Котларница Управне зграде     

1. 

механичко чишћење и хемијско прање са 

конзервирањем (заштитом) гасних котлова Емо Цеље 

580кW са пламено димне стране  ком 3 

2. механичко чишћење димоводног канала - димњача  метар 16 

II Котларница Центар     

1. 

механичко чишћење и хемијско прање са 

конзервирањем (заштитом) гасних котлова Топлота 

Загреб 406кW са пламено димне стране  ком 1 

2. механичко чишћење димоводног канала  метар 5 

III Котларница Механизација     

1. 

механичко чишћење и хемијско прање са 

конзервирањем (заштитом) гасних котлова Типо 

котлоградња 600кW са пламено димне стране  ком 1 

IV 

Kотao: Термогенератор, тип: Ut-750, површина 90 m2, 

снага:  750kW, број уређаја: 3 комада, пећи користе 

окласак кукуруза за сагоревање 

  

1.  

Механичко чишћење и хемијско прање котлова на 

окласак (750 kW ) са пламено-димне стране 

 

ком 
3 

2. Конзервирање котлова са пламено-димне стране 

 

ком 3 

3. Механичко чишћење димњака и стопе димњака 

 

ком 2 

V 

Набавка и замена церадног платна 160*30cm на излазу 

вентилације котларнице 

 

комплет 1 
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VI 

Набавки и замена алуминијумске окапнице на димњаку 

240*120 cm 

 

комплет 1 

 

 

Партија 7: Мерење емисије загађујућих материја из емитера ложишта 

котларница на природни гас у Институту  

р

б 
Назив услуге 

Јед. 

мере 

Количин

а 

1. 

Мерење емисије загађујућих материја из емитера 

ложишта котларница на природни гас у Институту  ком 5 

 

 

Партија 8: Уградња контролних гасних мерача са коректором 
Табела 1 – Сушара агрегат 

Редн

и 

број 

   

ВРСТА И ОПИС ПОСЛА 

 

Јед. 

мере 
Количина 

Јединична 

цена 

1. Пражњење и инертизација  гасовода, деоница 

између две гасне славине где ће бити  место 

уградње мерача 

ком 1  

2. Блиндирање гасовода Ø 114         ( ДН 100 ) ком 2  

3. Исецање гасовода  Ø 114             ( ДН 100 ) ком 2  

3. Испорука и заваривање прикључних прирубница 

са грлом  ДН80 ПН16 

ком 2  

4. Испорука и заваривање концетричних редукција 

Ø 114,3 / 88,9 

 ( 4” / 3” ) 

ком 2  

5. Испорука и заваривање прикључних места 

тредолет за коректор Р 3/4 “ 

ком 2  

6. Испитивање гасовода м   

7. Радиографска контрола заварних места 100% ком 4  

8. Испитивање заварних места пенетрантима ком 2  

9. Испорука, монтажа и пуштање у рад мерача 

протока гаса 

Турбински    Г160  ДН80   ПН16  1:30 опсег   

производјача ИТРОН или други произвођач са 

истим карактеристикама . 

ком 1  

10. Испорука, монтажа и пуштање у рад КОРЕКТОРА  

протока гаса 

Електронски коректор по температури и притиску  

тип: CORUS PTZ 

ком 1  

11. Чишћење заварних места од нечистоће , заштита 

основном бојом два пута и завршном жутом 

бојом два пута 

паушал   
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12. Ситан потрошни материјал и транспорт паушал   

13. Комплетирање атестно техничке документације 

за уграђену опрему и изведене радове. 

паушал   

 

Табела 2 – Машина за паковање 

Редн

и 

број 

  ВРСТА И ОПИС ПОСЛА 

 

МАШИНА ЗА ПАКОВАЊЕ 

Јед. мере Количина 

Јединичн

а цена 

1. Пражњење и инертизација  гасовода, деоница 

измедју две гасне славине где ће бити  место 

уградње мерача 

ком 1  

2. Блиндирање гасовода Ø60,3   ( ДН50 ) ком 2  

3. Исецање гасовода  Ø 60,3      ( ДН50 ) ком 2  

3. Испорука и заваривање прикључних 

прирубница са грлом ДН50 ПН16 

ком 2  

4. Испорука и заваривање прикључних места 

латролет за коректор Р 3/4 “ 

ком 2  

5. Испитивање гасовода на чврстоћу и 

непропусност 

м   

6. Радиографска контрола заварних места 100% ком 2  

7. Испитивање заварних места пенетрантима ком 2  

8. Испорука, монтажа и пуштање у рад мерача 

протока гаса 

Ротациони  Г40  ДН50 ПН16    1:100 опсег 

производјача ИТРОН или други произвођач са 

истим карактеристикама . 

ком 1  

9. Испорука, монтажа и пуштање у рад 

КОРЕКТОРА  протока гаса 

Електронски коректор по температури и 

притиску  тип: CORUS PTZ  

ком 1  

10. Испорука и монтажа заститног ормана за 

мерач протока гаса са коректором 

ком 1  

11. Чишћење заварних места од нечистоће , 

заштита основном бојом два пута и завршном 

жутом бојом два пута 

паушал   

12. Ситан потрошни материјал и транспорт паушал   

13. Комплетирање атестно техничке документације 

за уградјену опрему и изведене радове. 

паушал   

 

 

 

Партија 9: Сервис цеви на IC грејачу „Pesyfit inženjering“ 

рб Назив услуге 
Јед. 

мере 
Количина 
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1. 

Набавка и уградња пламена цев на IC грејачу Ø 

101,6x3,6mm ком 1 

2. 

Монтажа постојеће кружне пламене цеви IC грејача Ø 

101,6x3,6mm ком 1 

Партија 10: Ремонт грејне инсталације и замена радијатора 
Р.бр                     Опис радова Јед. 

мере 

Количина 

1. Демонтажа постојећих алуминијумских радијатора 

H=600  комплет са носачима и одлагање на место које 

одреди инвеститор 

 

 

ком 

 

 

6 

2. Демонтажа постојећих радијатора  „Термик-Зрењанин 

„ 600/160 из објекта механизације(1×30 реб;1×29 

реб;1×25 реб;1×18 реб.)  

По демонтажи истих испирање од  унутрашњег  талога 

 

ком 

 

ком 

 

4 

 

4 

3. Спољно чишћење и фарбање радијатора „Термик „-

белом температурном  лак бојом  

 

ком 

 

4 

4. Одвајање  дела са 11 ребара од постојећег скинутог 

радијатора „Термик „ од 25 ребара 

 

пауш 

 

1 

5. Разбијање бетонске плоче обложене плочицама, 

укупне ≠ 6 цм, ≈ 0,25 м2 

 

компл. 

 

1 

6. Демонтажа цеви полазног и повратног вода 5/4˝, 

комплет са хамбуршким луковима и славинама 

 

компл. 

 

1 

7. Демонтажа алум.изолације и минералне вуне са 

спољног полазног и повратног вода 5/4 ˝  л ≈6.5 м 

 

компл. 

 

1 

8. Демонтажа постојећег озрачног лонца Ø 219 × 600 мм 

(на висини  3,2 м) са мреже 

 

ком 

 

1 

9. Израда и уградња озрачног  челичног лонца Ø 219 × 800 

мм ; са 2 прикључка за постојеће кугласте славине 3/8 

˝,1 прикључком за испусну славину ½ ˝ ,отвором на 

поклопцу за постојећу цев  ½ ˝.Мере узимати на лицу 

места.        Суд треба да је заштићен основном бојом и 

лак белом бојом у 2 премаза. 

 

 

 

 

компл. 

 

 

 

 

 

1 

10. Уградња радијатора  ˝Термик -Зрењанин˝на постојећу 

мрежу у објекат управне зграде(Високо приземље -1×30 

ребара,1×14 и 1×18 ребара; 1 спрат -1×11 ребара,; 2 

спрат-1 × 29 реб.) 

 

 

 

ком 

 

 

 

5 

11. Набавка и монтажа алуминијумског радијатора 

H=600/690 (Глобал или сл.) од 15 ребара 

 

ком 

 

1 

12. Испорука и уградња конзола и држача за радијаторе 

˝Термик˝ 

 

компл. 

 

5 

13. Испорука и уградња конзола и држача за 

алуминијумски радијатор 

 

компл. 

 

1 

 14. Набавка и уградња  радијаторског регулационог 

вентила  3/4˝ равни 

 

ком 

 

2 

15. Набавка и уградња радијат. навијка  3/4˝ ЕК  

ком 

 

2 

16. Набавка и уградња радијат.регулационог вентила  1/2  ˝ 

равни 

 

ком 

 

3 

17. Набавка и уградња радијат. навијка  1/2˝ равни  

ком 

 

3 

18. Набавка и уградња радијат .регулационог вентила HERZ  

1/2˝ или сл.(често затварање радијатора ) 

 

ком 

 

1 
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19. Набавка и уградња радијат. навијка HERZ  1/2˝ ili sl.  

ком 

 

1 

20. Набавка и уградња озрачних славина 1/4   ˝  

ком 

 

6 

21. Набавка и уградња чепова за радијаторе ˝Термик˝ ком 5 

22. Набавка и уградња чепова за алумин.радијатор ( 

глобал или сл.) 

 

ком 

 

4 

23. Преправка полазног, и повратног обилазног вода  3/4˝ 

због неуклапања оса радијат.веза 

 

паушал 

 

2 

24. Преправка полазног и повратног вода  

  1/2 ˝због неуклапања оса радиј. веза 

 

паушал 

 

4 

25. Набавка и уградња челичних цеви полазног и повратног 

вода  5/4˝ у сутерену селекције 

 
м   

 

2 

26. Набавка и уградња хамбуршких лукова  
Р 90      5/4˝  

 

ком 

 

6 

27. Набавка и уградња кугластих славна 5/4˝   

ком 

 

2 

28. Набавка и уградња холендера  5/4 ˝ ком 2 

29. Набавка и уградња алумин. изолације и постављање 

минералне вуне  ≠ 50 мм на спољном полазном и 

поврат. воду  цеви  5/4˝ и 4 хамбуршка лука   

 

 

компл. 

 

 

2 

30. Израда челичног левка  од челичних цеви Ø 3/4˝ Л= 110 

мм,у доњем делу са израдом навојне везе,и цеви Ø 3 

˝Л= 200 мм,заштићеног основном бојом 

 

 

компл 

 

 

1 

31. Спољна заштита уграђених цеви ,чепова,основном и 

лак температурном бојом у 2 премаза 

 

комплет 

 

1 

32. За фитинг,заптивни и ситан потрошни 

материјал,Оксиген ,дисугас,жице за варење 

,електроде,,узима се  50   % од ставке  позиција  

23,24,25,26, 

                                   0,5 × 

 

 

50 % 

 

33. Припремно завршни радови паушал 1 

 

 

 

Напомене: 

Понуђач је дужан да се придржава  закона, прописа, стандарда и техничких 

услова који важе у Републици Србији.  

 Рок  извршења услуге  

Рок извршења услуге мора бити у складу са усвојеним Термин планом 

Наручиоца и у договору са техничким лицем Наручиоца: 

 Партија 1:  

- Редовни периодични прегледи гасних инсталација предвиђени су 

за месеце: јули 2015. и јануар 2016.   

- У случају хитних интевенција рок за излазак на објекат  је највише 

12h од позива Наручиоца; 

 Партија 2: највише 30 дана од дана потписивања Уговора;  
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 Партија 3: јун-јул 2015.; 

 Партија 4: јун-јул 2015.; 

 Партија 5: два пута годишње по истеку сертификата: август 2015. – 

фебруар 2016.;   

 Партија 6: највише 7 дана од потписивања Уговора;   

 Партија 7: у децембару 2015; 

 Партија 8: јун-август 2015; 

 Партија 9: јун-септембар2015 ; 

 Партија 10: јун-јул 2015. 

 
 

Место извршења услуге 

 Објекти Наручиоца на адреси Слободана Бајића 1, Земун Поље. 

 
 

Понуђачи за партије могу да обиђу објекат уз претходну најаву Наручиоцу 

услуге и уз сачињавање записника о томе.  

Све припадајуће трошкове: транспортне, набавке опреме у случају трошкове 

сноси Извршилац услуге. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

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

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

 

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

одговарајући регистар;  

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;  

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања позива за подношење понуде;  

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;  

5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке: 

- За партију 1 и 8: решење Министарства енергетике-сектор за 

нафту и гас о испуњености услова за обављање послова 

одржавања унутрашњих гасних инсталација 

- За партију 2: За обављање послова разврставања, понуђач мора 

бити именовано тело за разврставање опреме под притиском, 

током века употребе (СЛ. Гласник РС бр: 87/11), са важећим 

решењем АТС. 

- За партију 3: сертификат о акредитацији којим се потврђује да је 

компетентан за обављање посла испитивање вентила сигурности;  

- За партију 6: да су регистровани и да имају положен стручни 

испит за обављање тражених послова;   

- За партију 7: акредитација Министарства рударства и енергетике 

Републике Србије 

- За партију 4 и 10: да су регистровани за послове на 

термотехничким постојењима. 

 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
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1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора  

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
 
- потребно је да у погледу финансијског капацитета   није пословао са 

губитком у 2014. години. 
 

- потребно је да у погледу пословног капацитета за партије 5 и 9 у 
периоду не дужем од две године до дана објављивања позива за 
подношење понуда да је закључио минимум два уговора за вршење 
услуге која је предмет за који се подноси понуда , у вредности од 
најмање 70.000,00 динара без пдв-а по Уговору.   
 

- потребно је у погледу техничког капацитета да располаже са  
минимум 1 возилом. 
 

- потребно је да у погледу кадровског капацитета: 

 

  за партију 1, 4, 8 и 10 понуђач има најмање по једног запосленог или 

радно ангажованог: 

 са важећом лиценцом ИКС број 330 или 430 

 са важећом лиценцом ИКС број 350 или 450 

 за партију 1, 4, 8 и 10 понуђач има најмање по једног запосленог или 

радно ангажованог: 

 са важећим уверењем о стручној оспособљености за вариоца (атест 

заваривача, SRPS EN 287-1) 

 за партију 1 и 8  понуђач има најмање два запослена или радно 

ангажована: 

 са ССС са положеним стручним испитом за одржавање гасних 

уређаја, постројења и инсталација и овлашћеног сервисера за гасне 

горионике. 

 за партију 10 понуђач има најмање по једног запосленог или радно 

ангажованог 

 бравара 
 

  
1.3  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 

80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за 
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 
1.4  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона, и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 
који је неопходна испуњеност тог услова 

 

Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове за учешће у   
поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, сви понуђачи из групе 
понуђача испуњавају заједно.   
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона:  
 ДОКАЗ:  

 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда; 

  
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона  

 
ДОКАЗ: 
ПРАВНА ЛИЦА:  

 

 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;  
 Извод из казнене евиденције Посебног одељења за  

 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;  

 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 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).  

*Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона  

ДОКАЗ:  

ПРАВНА ЛИЦА:  

 Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за 

привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 

је као привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за 
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подношење понуда;  

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ:  

 Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 

регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 

привредном субјекту изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуда 

 ФИЗИЧКА ЛИЦА:  

 Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања одређених послова.   
*Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 

 
  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона  
 ДОКАЗ:  
 
 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 Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

 
*Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона  
          ДОКАЗ:  

- За партију 1 и 8: копија решења Министарства енергетике-сектор за 

нафту и гас о испуњености услова за обављање послова одржавања 

унутрашњих гасних инсталација  

- За партију 2:  копија важећег решења АТС-а за обављање услуге 

разврставања опреме под притиском према Правилнику о прегледима 

опреме под притиском током века употребе; 

- За партију 3:  копија важећег решења АТС-а о акредитацији којим се 

потврђује да је компетентан за обављање посла испитивање вентила 

сигурности;   

- За партију 6:  изјава (на меморандуму, потписана, оверена и заведена)  

Понуђача да је регистрован и да има положен стручни испит за 

обављање тражених послова;   

- За партију 7:  копија акредитације Министарство рударства и 

енергетике Републике Србије. 

- За партију 4 и 10: копија извода из АПР-а. 

 

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  

ДОКАЗ:  
 

 Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у 
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поглављу XIII). Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

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

 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

 Услов у погледу финансијског капацитета понуђач доказује 

достављањем: 

 Финансијског извештаја за за 2014.годину. 

 

 Услов у погледу пословног капацитета за партије 5 и 9 доказује 

достављањем:  

 Образаца 8 и 8-а – Референтна листа – Потврда правних субјеката 

 

 Услов у погледу техничког капацитета понуђач доказује достављањем:  

 Изјава  понуђача (на меморандуму, потписана и оверена и 

заведена) којом потврђује да поседује минимум једно доставно 

возило, 

 копију важеће саобраћајне дозволе. 

 

 Услов у погледу кадровског капацитета понуђач за партију 1, 4, 8  и 10 

доказује достављањем: 

 Изјаве (на меморандуму, потписана, оверена и заведена) у којој 

наводи квалификациону структуру по врсти и степену стручне спреме, 

као и фотокопије тражених лиценци и уверења. 

 
 
Наведене доказе о испуњености услова Понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 

  

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

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да доставља доказе који су 

јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Лице уписано у 

регистар понуђача није дужнo да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова за тачке 1. до 4, осим доказа из тачке  5. 

 
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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Измењена конкурсна документација за јавну набавку број 11/15  28/119 
 

V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

 

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, контакт 

особу и телефон. 

 

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: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1,  11185 Земун - Београд, са назнаком: „ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, 

уређаја и опреме у котларницама и одржавања грејних инсталација 11/15 – 

НЕ ОТВАРАТИ“, са назнаком партије/а на коју се односи понуда. 

 

Понуда  се   сматра    благовременом   уколико  је   примљена    од стране    

наручиоца    до 03.06.2015. године до 12,00 часова. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, 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. 

 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, Понуђач може 

такву грешку отклонити и поред исправљеног дела понуде ставити потпис 

одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом.  

 

Понуда мора да садржи: 

 Образац понуде (ОБРАЗАЦ 1) 

 Образац понуде (ОБРАЗАЦ 2) 

 Модел уговора  

 Образац структуре цене са упутством како да се попуни (ОБРАЗАЦ 3-

1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,3-10) 

 Образац изјаве о обавези достављања средства финансијског 

обезбеђења у случају доделе уговора (ОБРАЗАЦ 4) 

 Образац трошкова припреме понуде (ОБРАЗАЦ  5) 
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 Образац изјаве о независној понуди (ОБРАЗАЦ  6) 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 

(ОБРАЗАЦ  7). 

 Референтна листа (ОБРАЗАЦ 8) и потврде правних субјеката (ОБРАЗАЦ 

8а)  за партије 5 и 9. 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 

изјава датих под кривичном и материјалном одговорношћу) потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 

да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 

обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се 

доставља као саставни део заједничке понуде. 

 

Понуђачи имају право да изврше увид у пројектну документацију и обилазак 

енергетских објеката, уз претходну најаву. Сва заинтересевана лица су у 

обавези да доставе пријаву на email адресу javnenabavke@mrizp.rs. Контакт 

особа: Јелена Бајагић. Пријава мора бити на меморандуму, оверена 

печатом и потписим понуђача. Увид у пројектну документацију и обилазак 

локације наручилац ће организовати у периоду од 13.05  – 15.05. 2015. године, 

у времену од 10:00 до 14:00 часова. 

 

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

4. 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: Институт за 

кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1,  11185 Београд, Земун, 

са назнаком: 

 

 „Измена  понуде  за  јавну набавку услуге – Услуга прегледа и 

одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у котларницама и 

одржавања грејних инсталација   11/15 -  НЕ  ОТВАРАТИ”, са назнаком 

партије/а на коју се односи измена. 

 „Допуна  понуде  за  јавну набавку услуге – Услуга прегледа и 

одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у котларницама и 

одржавања грејних инсталација 11/15 -  НЕ  ОТВАРАТИ”, са назнаком 

партије/а на коју се односи допуна.  

 „Опозив  понуде  за  јавну набавку услуге – Услуга прегледа и 

одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у котларницама и 

одржавања грејних инсталација 11/15-  НЕ  ОТВАРАТИ”, са назнаком 

партије/а на коју се односи опозив.  

mailto:javnenabavke@mrizp.rs
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 „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – Услуга прегледа и 

одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у котларницама и 

одржавања грејних инсталација  11/15 -  НЕ  ОТВАРАТИ”, са назнаком 

партије/а на коју се односи измена и допуна. 

 

На полеђини коверте навести обавезно навести назив понуђача, тачну  

адресу, контакт особу и телефон. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе, адресу, контакт особу и телефон сваког од учесника у 

заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 

мења своју понуду. 

 

5. 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 (ОБРАЗАЦ 2), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 

понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 

понуде (ОБРАЗАЦ 2), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 

већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача. 

 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 

уговору о јавној набавци. 

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 

који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са 

Упутством како се доказује испуњеност услова. 

 

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. 
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7. 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  

 који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 

се доказује испуњеност услова. 

 

  Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

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

 

Рок плаћања је минимум 30 дана од дана службеног пријема рачуна, 

испостављеног за услуге извршене у претходном месецу. Извршилац услуге 

је у обавези да уз фактуру достави спецификацију извршене услуге. 

 

8.2.  Рок вршења услуге 

 

 Годину дана од дана закључења уговора. 

 

8.3. 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 на може 

мењати понуду. 
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9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ВРЕДНОСТ 

У ПОНУДИ 

 

Вредности у понуди исказати у динарима, са свим зависним трошковима 

које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

Вредности у понуди  су фиксне и не могу се мењати. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 

 

10. 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  

 

• Пореске обавезе – назив државног органа: Пореска управа 

(Министарство финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет 

адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се 

добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или 

службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским 

обавезама које администрирају ови органи; 

 

• Заштита животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту 

животне средине (Министарство рударства и енергетике Републике Србије), 

адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. 

merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже  Јовановић 

27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 

 

• Заштита при запошљавању, условима рада - назив државног органа: 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, адреса: 

Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 

 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, приликом закључења 

уговора доставља оригинал сопствене бланко менице, са клаузулом „без 

протеста“, прописно потписане и оверене са копијом депо картона, 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, за добро 

извршење посла у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која траје 

најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 

Бланко меница се подноси уз уговор за партију за коју се уговор закључује. 

Саставни део Конкурсне документације је Образац 4 - Изјава којом се 

понуђачи обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средства 

финансијског обезбеђења предвиђена у Конкурсној документацији.   

 

http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 

ставља на располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу 

наручиоца: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 

1, 11185 Београд, Земун,  електронске поште на e-mail: javnenabavke@mrizp.rs. 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуде. 

 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 

информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

јавна набавка број 11/15”. 

 

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  писменим путем, 

односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 

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. 
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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 УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 

СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 

јавне набавке, 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 приликом закључења уговора преда наручиоцу 

бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом „без протеста“, 

прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за 

попуну менице и потврдом о регистрацији менице, у износу 15% од 

вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи 

 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,  

 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 

 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико након оцене понуда применом наведеног критеријума, две или више 

понуда буду имале једнаку цену, биће изабрана понуда понуђача који је 

понудио дужи рок плаћања. Уколико понуђачи нуде једнаку цену и исти рок 

плаћања, биће изабрана понуда понуђача која има дужи рок трајања 

понуде, о чему ће понуђачи бити писмено обавештени.  

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
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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 7). 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 

заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 

наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 

непосредно, на адресу наручиоца Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, Земун, електронске поште на e-mail 

javnenabavke@mrizp.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев 

за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 

одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 

учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од 

дана пријема захтева. 

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 

сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 

најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права 

долази до застоја рока за подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке,  рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од 

дана пријема одлуке. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 

предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или 

могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 

подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 

рока. 

  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 

од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 

радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати 

приликом подношења претходног захтева. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 

наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив 

на број: уписати подак о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
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подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: уписати редом ЗЗП; назив 

наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту. Потврда мора бити издата од стране банке, којом ће се потврдити да 

је уплата републичке административне таксе за подношење захтева за 

заштиту права у поступку ЈН број 11/15 – Услуге прегледа и одржавања гасних 

инсталација, уређаја и опреме у котларницама и одржавања грејне 

инсталације. Потврда банке мора  да садржи печат банке и потпис 

овлашћеног лица, јасну ознаку да је уплата таксе извршена и датум када је 

уплата исте реализована, односно извршена.   

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 

80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор 

није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 

понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 

динара. 

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 

набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 

одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 

динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац 

сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа 

од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне 

набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од истека рока 

за подношење захтева за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
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VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  1 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈИ/АМА ЗА КОЈУ/E  СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА 

 

Подносим понуду за (заокружити): 

 

А. Целокупну јавну набавку 

Б.  За партију/е 

 

Број партије за коју подносим понуду (заокружити): 

 

Број партије Назив партије 

Партија 1.  Преглед и одржавање гасних инсталација 

Партија 2. Разврставање опреме под притиском према 

Правилнику о прегледима опреме под притиском 

током века употребе  

Партија 3. Баждарење вентила сигурности и машинска 

обрада вентила 

Партија 4. Сервисирање пумпи и ремонт котлова 

Партија 5. Сервис и рекалибрација система за детекцију 

гаса – метана са издавањем сертификата по 

извршеним радовима 

Партија 6. Чишћење котлова са пламено димне стране, 

димоводних канала и димњака (са издавањем 

потврде) 

Партија 7. Мерење емисије загађујућих материја и емитера 

ложишта котларница на природан гас 

Партија 8. Уградња контролних гасних мерача са 

коректором 

Партија 9. Сервис цеви на IC грејачу „Pesyfit inženjering“  

Партија 10. Ремонт грејне инсталације и замена радијатора 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 
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VII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  2 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку   услуге 

 – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у 

котларницама и одржавање грејних инсталација, обликована   по партијама, 

за партију број _______ -__________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-

mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив 

банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 

подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке 

о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група 

понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

1) 

Назив подизвођача:  

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у 

заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се 

наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних 

инсталација, уређаја и опреме у котларницама и одржавања грејних 

инсталација, обликована по партијама, за партију број______- 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок и начин плаћања 

(минимум 30  дана од дана 

службеног пријема рачуна) 

 

_____________________________ дана 

од дана службеног пријема 

рачуна 

Рок важења понуде (минимум 

30 дана од дана отварања 

понуда) 

 

_____________________________ дана 

од дана отварања понуда 

 

 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     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. 

* Образац понуде копирати и доставити за сваку партију посебно. 
 

 

 

 

 

 



Измењена конкурсна документација за јавну набавку број 11/15  42/119 
 

VIII   МОДЕЛ УГОВОРА   

за партију 1: Преглед и одржавање гасних инсталација  

 

УГОВОР 
 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 

Београд, Земун, кога заступа  директор др Бранка Кресовић, као  Наручилац  

са једне стране 

и 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују:  

 

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са 

Законом о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 

124/12) спровео поступак јавне набавке добара, редни број 11/15  – 

Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и  опреме у 

котларницама и одржавања грејних инсталација, по партијама; 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Извршиоца 

број ______________ од __________године, као најповољнију за партију број 

1 – Преглед и одржавање гасних инсталација. 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Предмет  Уговора су периодични прегледи и одржавање унутрашњих гасних 

инсталација у делу гасних инсталација од противпожарног вентила иза мерно 

регулационе станице до изласка продуката сагоревања из димњака код 

Наручиоца . 

Извршилац преузима обавезу одржавања UGI-ја Наручиоца у циљу заштите, 

поузданости, и сигурности коришћења природног гаса. Опис гасне 

инсталације  ближе  је одређен Техничком спецификацијом која је саставни 

део конкурсне документације, ЈН бр. 11/15. 
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Одржавање UGI-ја врши се због исправног рада арматуре гасне 

инсталације, безбедне дистрибуције гаса, сталне провере система, техничке 

заштите за безбедно и економично сагоревање у ложишту. 

 

Извршилац је у оквиру поверених послова посебно дужан да: 

- у току једне године (рaчунајући од дана закључења овог Уговора) 

изврши два периодична прегледа UGI-ја Наручиоца, 

- изађе на интервенцију по позиву Наручиоца и изврши потребне 

поправке и отклањања неправилности у раду у циљу довођења 

система у функционално и исправно стање. 

- врши оперативну припрему реализације уговорених радова. 

 

            ПЛАНИРАЊЕ  РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 

Члан 3. 

 

Уговорне стране су се сагласиле да се послови из предмета овог Уговора 

изводе у обиму и временским интервалима предвиђеним плановима 

редновног одржавања. Термини доласка екипа за редовно одржавање ће се 

договорити уз сагласност обе стране. 

 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 4. 

 

Уговорне стране су се споразумеле да се под увођењем Извршиоца у посао 

подразумевају обавезе Наручиоца  да: 

- омогући овлашћеним представницима Извршиоца да изврше преглед 

укупне техничке документације UGI-ја којом располаже Наручилац 

- презентира Извршиоцу сва акта из области противпожарне и техничке 

заштите, као и заштите на раду, које се односе на рад UGI-ја 

- упозна Извршиоца са организацијом рада физичко-техничког 

обезбеђења у погледу начина уласка и изласка из пословног круга и 

обавеза поштовања унутрашњег реда 

- одреди лице, које ће вршити послове координације и надзора рада 

Извршиоца, контролу извршених радова и оверу Записника о 

периодичном и годишњем прегледу. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА  

Члан 5. 

 

Извршилац  има следеће обавезе: 

- поверене послове обавља у свему у складу са Законом, упутствима 

техничким нормативима и стандардима, правилима струке, плановима 

и налозима овлашћених лица, уз пуну примену прописаних мера 

заштите на раду, противпожарне и техничке заштите, 

- упозна Наручиоца са организацијом свог рада и писменим путем 

одреди свог представника за контакте са Србија гасом и Наручиоцем, 
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- израђује Записнике о периодичном и годишњем прегледу, контоли и 

испитивању гасне и ложишне инсталације и доставља их Наручиоцу на 

потпис и коришћење најкасније у року од 10 дана од извршеног 

прегледа, 

- изврши анализу усаглашености функционалне шеме сигурносне 

заштите гасне ложишне инсталације у складу са захтевима стандарда 

SРPS M.E3.439, 

- Користи и примењује Правилник о техничким нормативима за 

пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница 

(Службени лист СРЈ број 10/90 и 52/90), као и примену SРP Стандарда 

који проистичу из овог Правилника SRPS H.F1.001, SRPS C.T3.010, SRPS 

M.E6.120, SRPS M.E6.200, SRPS M.E6. 203, SRPS M.E3.379, SRPS M.E3.381, SRPS 

M.E3.471, SRPS M.E3.482,  SRPS M.E3.571,  SRPS M.E3.573, 

- Да у року од 25 дана од увођења у посао сачини Предлог набавке 

резервних делова за гасну опрему,  

- Приликом замене појединих делова, уграђује само атестиране 

елементе, који одговарају стандардима и техничким нормативима, 

- У случају да утврди неисправност UGI-у у таквом обиму да предстоји 

непосредна опасност по живот и имовину људи, одмах  прекине доток 

природног гаса и о томе одмах и имовину људи, одмах прекине доток 

природног гаса и о томе извести Наручиоца  и ЈП „Србија гас“ – 

Организациони део у Београду. 

 

 

ПРЕГЛЕД 

Члан 6. 

 

По извршеном периодичном прегледу у години, Извршилац је дужан сачинити 

Извештај са свим техничким подацима о стању уређаја и функционалности 

унутрашње гасне инсталације и исти доставити Наручиоцу најкасније 10 дана 

након прегледа. У прилогу Извештаја Извршиоца дужан је да достави и 

Записнике о периодичним прегледима са стручним мишљењем и 

закључком. 

 

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

Члан 7. 

 

Хитни интервенције  по основу овог Уговора подразумевају потребне 

активности у случајевима кварова, испада из рада, пропуштања гаса, 

перфорације гасовода и хаваријских ситуација. 

 

Налог за хитне интервенције даје Наручилац. Извршилац је у обавези да по 

налогу за хитне интервенције изађе на објекат у року највише 12 часова. 

 

РЕМОНТНО ОДРЖАВАЊЕ 

Члан 8. 

 

Ремонт по основу овог Уговора подразумева веће оправке и значајнију 

замену дотрајалих делова, ради одржавања  UGI-ја Наручиоца у радном 
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стању. Врши ће се у роковима и на начин предвиђен техничким прописима и 

важећим стандардима или по указаној потреби. 

Налог за ремонт, према прописаним роковима на основу увида у стање 

инсталације Наручиоца, даје Наручилац или „Србија гас“- преко Наручиоца. 

 

Извршилац је у обавези да за радове на ремонту уради Елаборат машинско-

монтажних радова са спецификацијом елемената и опреме која се мења 

или ремонтује. 

 

ЦЕНА 

Члан 10. 

 

Укупна вредност услуге из члана 2. овог Уговора, може се реализовати до 

износа процењене вредности услуге, која износи ______________________ 

(уноси Наручилац) динара, без ПДВ-а.  

 

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за вршење услуге једног 

прегледа и контроле UGI-ја , износи : 

- ________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно, и  

- ________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.  

 

У цену из става 2. овог члана нису урачунати трошкови поправки које се врше 

по  хитним интервенцијама (или ремонтним радовима) материјал и резервни 

делови које обезбеђује Извршилац. 

 

Члан 11. 

 

Резервни делови морају бити фактурисани Наручиоцу, прeма  ценовницима 

који су достављени уз понуду бр._____________од____________. Наручилац 

задржава право да изврши упоређивање цена са тржишним ценама и тражи 

усаглашавање истих, уколико постоји одступање у износу већем од 10%. 

 

Сви испоручени резервни делови  морају имати гарантни 

рок:___________________. 

Фактура издата од стране Добављача и записник о извршеним услугама 

потписан од стране одговорног лица Наручиоца су основ за плаћање.  

 

Транспортне трошкове, трошкове потрошног материјала и свега што 

обухвата припремно и завршно време пружања услуга сноси Извршилац 

услуге. 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 12. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на 

текући рачун Добављача____________________________________у року од ________ 

дана од дана службеног пријема рачуна за извршене услуге. 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 13. 

 

Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора, доставља оригинал 

сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану 

и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

 

 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Члан 14. 

 

Уговор се склапа на рок од годину дана од дана закључења уговора. 

 

Први преглед извршити у јулу по писивању Уговора и увођења у посао. Други 

преглед извршити по истеку важећег извештаја. 

  

 

ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА 

Члан 15. 

 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да 

буду доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из 

предмета овог Уговора. Преузете информације и документација не могу да 

буду копирани, изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским 

методама или фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна. 

 

 

ПОСЛОВНА ТАЈНА 

Члан 16. 

 

Уговорне стране се обавезују да све податке везане за технологију рада, 

техничка и друга посебна знања и искуства друге уговорне стране и 

информације пословног карактера до којих имају приступ у реализацији овог 

Уговора, чувају као пословну тајну. 

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 17. 

 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када 

Извршилац: 

-  не приступи извршењу уговорне обавезе; 

-  не придржава се одредаба Уговора; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року 

утврђеним  чланом 13. овог Уговора. 
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Наручилац ће писаним путем обавестити Извршиоца о једностраном 

раскиду уговора. Отказни рок је 60 дана од дана писаног обавештења о 

раскиду уговора. 

 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 

 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 

- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. 11/15. 

 

 

Члан 19. 

 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2015. године, 

2. Образац структуре цене. 

 

Члан 20. 

 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  

 

Члан 21. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 22. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

 

Члан 23. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

примерка, за сваку уговорну страну. 

 

 

 
ИЗВРШИЛАЦ                                    НАРУЧИЛАЦ 

                   Директор 

            

 

                                                                                       др Бранка Кресовић  
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VIII   МОДЕЛ УГОВОРА   

за партију  2:  Разврставање опреме под притиском према 

Правилнику о прегледима опреме под притиском током века 

употребе  

 

 

УГОВОР 
 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 

Београд, Земун, кога заступа  директор  др Бранка Кресовић, као  Наручилац  

са једне стране 

и 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују:  

 

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са 

Законом о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 

124/12) спровео поступак јавне набавке добара, редни број 11/15  – 

Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и  опреме у 

котларницама и одржавања грејних инсталација, по партијама; 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Извршиоца 

број ______________ од __________године, као најповољнију за партију број 

2 – Разврставање опреме под притиском према Правилнику о 

прегледима опреме под притиском током века употребе. 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Предмет  овог Уговора је вршење услуге разврставања опреме под 

притиском према Правилнику о прегледима опреме под притиском током 

века употребе. Опис предмета набавке ближе је одређен Техничком 

спецификацијом која је саставни део конкурсне документације, ЈН бр. 11/15. 
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ЦЕНА 

Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за предмет набавке  

наведене чланом 2. Уговора,  износи : 

- ____________________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а, и  

- ____________________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на 

текући рачун  Извршиоца____________________________________у року од ________ 

дана од дана службеног пријема рачуна  испостављеног по извршеној 

услузи. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА  

Члан 5. 

 

Извршилац  има следеће обавезе: 

- да уговорене услуге изврши у року од 30 дана од датума потписивања 

Уговора и  у договору са техничким лицем Наручиоца;  

-  да уговорене услуге  изведе квалитетно и у складу са техничким 

нормама, стандардима и законским прописима за ову врсту посла 

- да обезбеди потребан број стручне и квалификоване радне снаге, 

потребан алат, потрошан материјал и опрему за извршење уговорене 

услуге; 

- да изда потребну документацију по извршеној услузи; 

- да поштује прописе ХТЗ-а, као и прописе Наручиоца који важе на 

објекту. 

 

 

  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 6. 

 

Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора, доставља оригинал 

сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану 

и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

 

 

 

 

 



Измењена конкурсна документација за јавну набавку број 11/15  50/119 
 

ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА 

 

Члан 7. 

 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да 

буду доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из 

предмета овог Уговора. Преузете информације и документација не могу да 

буду копирани, изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским 

методама или фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна. 

Добављач гарантује Наручиоцу да испорука добара, по овом Уговору, не 

повређује патенте трећих лица и друга права индустријске својине. 

 

 

РАСКИД  УГОВОРА 

Члан 8. 

 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када 

Извршилац: 

-   не приступи извршењу уговорне обавезе; 

-   не придржава се одредаба Уговора; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року 

утврђеним  чланом 6. овог Уговора. 

Наручилац ће писаним путем обавестити Извршиоца о једностраном 

раскиду уговора. Отказни рок је 60 дана од дана писаног обавештења о 

раскиду уговора. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 

 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 

- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. 11/15. 

 

 

Члан 10. 

 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2015. године, 

2. Образац структуре цене. 

 

 

Члан 11. 

 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  
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Члан 12. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у 

Београду. 

 

 

Члан 13. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

 

 

Члан 14. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

примерка, за сваку уговорну страну. 

 

 

 

 

 
ИЗВРШИЛАЦ                                    НАРУЧИЛАЦ 

                    Директор 

            

 

                                                                                       др Бранка Кресовић  
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VIII   МОДЕЛ УГОВОРА   

за партију 3: Баждарење вентила сигурности и машинска обрада 

вентила  

УГОВОР 
 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 

Београд, Земун, кога заступа  директор  др Бранка Кресовић, као  Наручилац  

са једне стране 

и 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују:  

 

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са 

Законом о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 

124/12) спровео поступак јавне набавке добара, редни број 11/15  – 

Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и  опреме у 

котларницама и одржавања грејних инсталација, по партијама; 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Извршиоца 

број ______________ од __________године, као најповољнију за партију број 

3 – Баждарење вентила сигурности и машинска обрада вентила. 

 

 

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Предмет  овог Уговора је пружање услуга баждарења вентила сигурности и 

машинска обрада вентила.                         

Опис предмета набавке ближе је одређен Техничком спецификацијом која 

је саставни део конкурсне документације, ЈН бр. 11/15. 

 

Услуге из става 1. овог члана подразумевају: 

Контролу, испитивање и баждарење сигурносних вентила у складу са 

захтевима стандарда SRPS ISO 4126-1, што обухвата: 

 демонтажу/монтажу вентила сигурности; 
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 контролу исправности седишта вентила, машинско леповање 

седишта и заптивне главе, замену заптивних елемената и замену 

вијчаних елемената по потреби; 

 испитивање на чврстоћу кућишта вентила (испитивање на хладан 

водени притисак); 

 контролу почетка притиска отварања и затварања вентила 

сигурности; 

 машинска обрада вентила; 

 издавање Извештаја – Атеста о извршеној контроли и подешавању 

(баждарењу) вентила сигурности на захтевани притисак 

отварања, сертификат о акредитацији издат од стране АТС-а. 

            Извршилац преузима обавезу у случају квара да сервисира запорне вентиле 

наведене у Конкурсној документацији 11/15. 

 

ЦЕНА 

Члан 3. 

 

Укупна вредност услуге из члана 2. овог Уговора, може се реализовати до 

износа процењене вредности услуге, која износи ______________________ 

(уноси Наручилац) динара, без ПДВ-а.  

 

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за испитивање и 

баждарење сигурносних вентила и машинску обраду вентила по Техничкој 

спецификацији Табела 1 која је саставни део Конкурсне документације ЈН 

бр. 11/15,  износи : 

- ____________________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а и  

- ____________________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.  

 

 

Транспортне трошкове, трошкове ситног потрошног материјала и свега што 

обухвата припремно и завршно време пружања услуга сноси Извршилац 

услуге. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на 

текући рачун  Извршиоца____________________________________у року од ________ 

дана од дана службеног пријема рачуна  испостављеног по извршеној 

услузи. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА  

Члан 6. 

 

Извршилац  има следеће обавезе: 

- да уговорене услуге изврши у року од ______од  дана потписивања 

Уговора; 
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- да уговорене услуге  изведе квалитетно и у складу са техничким 

нормама, стандардима и законским прописима за ову врсту посла; 

- да обезбеди потребан број стручне и квалификоване радне снаге, 

потребан алат, потрошан материјал и опрему за извршење уговорене 

услуге; 

- да поштује прописе ХТЗ-а, као и прописе Наручиоца који важе на 

објекту. 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 7. 

 

Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора, доставља оригинал 

сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану 

и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

 

 

Члан 8. 

 

Уговор се склапа на рок од годину дана од дана закључења уговора. 

 

 

ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА 

Члан 9. 

 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да 

буду доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из 

предмета овог Уговора. Преузете информације и документација не могу да 

буду копирани, изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским 

методама или фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна. 

Добављач гарантује Наручиоцу да испорука добара, по овом Уговору, не 

повређује патенте трећих лица и друга права индустријске својине. 

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 10. 

 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када 

Извршилац: 

- не приступи извршењу уговорне обавезе; 

- не изврши услугу на начин описан у Техничкој спецификацији предмета 

набавке; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року 

утврђеним  чланом 7. овог Уговора. 
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Наручилац ће писаним путем обавестити Извршиоца о једностраном 

раскиду уговора. Отказни рок је 60 дана од дана писаног обавештења о 

раскиду уговора. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 

- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. 11/15. 

 

 

Члан 12. 

 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2015. године, 

2. Образац структуре цене. 

 

Члан 13. 

 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  

 

 

Члан 14. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 15. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

 

Члан 16. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

примерка, за сваку уговорну страну. 

 

 
ИЗВРШИЛАЦ                                  НАРУЧИЛАЦ 

                   Директора 

            

 

                                                                                       др Бранка Кресовић  
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VIII   МОДЕЛ УГОВОРА   

за партију 4: Сервисирање пумпи и ремонт котлова  

 

 

УГОВОР 
 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 

Београд, Земун, кога заступа  директор  др Бранка Кресовић, као  Наручилац  

са једне стране 

и 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују:  

 

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са 

Законом о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 

124/12) спровео поступак јавне набавке добара, редни број 11/15  – 

Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и  опреме у 

котларницама и одржавања грејних инсталација, по партијама; 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Извршиоца 

број ______________ од __________године, као најповољнију за партију број 

4 – Сервисирање пумпи и ремонт котлова. 

 

 

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Предмет  овог Уговора је услуга сервиса пумпи Наручиоца  IMP OČ 102  тип 

125 B   и  IMP GHR 80.                         

Опис предмета набавке ближе је одређен Техничком спецификацијом која 

је саставни део конкурсне документације, ЈН бр. 11/15. 

 

             

Извршилац преузима обавезу у случају квара да сервисира: 
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 пумпе Наручиоца (циркулационе): 

- IMP GHR 125 ,GHR 100, GHR 65,GHN 25 

- SEVER RS 40,  RS 30,  

- WILLO 35 

 котлове  

-   топловодни котао ЕМО „Цеље“ Тип 500 ВВ, 580кw (год. производње 1973);                                                                                 

-  топловодни котао ТПК-Загреб, Тип ТХ-35 ТВ, 406кw (год. производње 1977);                                                          

-  топловодни котао ТИПО, тип ТТП-10, 600кw, 2011г. 

 

ЦЕНА 

Члан 3. 

 

Укупна вредност услуге из члана 2. овог Уговора, може се реализовати до 

износа процењене вредности услуге, која износи ______________________ 

(уноси Наручилац) динара, без ПДВ-а.  

 

 

Члан 4. 

 

Цена за ремонт котлова и циркулационих пумпи Наручиоца у случају квара 

наплаћиваће се према ценовницима 1 и 2 која је саставни део конкурсне 

документације, ЈН бр. 11/15. 

 

Резервни делови морају бити фактурисани Наручиоцу, прeма  ценовницима 

који су достављени уз понуду бр._____________од____________. Наручилац 

задржава право да изврши упоређивање цена са тржишним ценама и тражи 

усаглашавање истих, уколико постоји одступање у износу већем од 10%. 

 

Транспортне трошкове, трошкове ситног потрошног материјала и свега што 

обухвата припремно и завршно време пружања услуга сноси Извршилац 

услуге. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на 

текући рачун  Извршиоца____________________________________у року од ________ 

дана од дана службеног пријема рачуна  испостављеног по извршеној 

услузи. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА  

Члан 6. 

 

Извршилац  има следеће обавезе: 

- да уговорене услуге изврши у року од ______од  дана потписивања 

Уговора; 

- да уговорене услуге  изведе квалитетно и у складу са техничким 

нормама, стандардима и законским прописима за ову врсту посла; 
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- да обезбеди потребан број стручне и квалификоване радне снаге, 

потребан алат, потрошан материјал и опрему за извршење уговорене 

услуге; 

- да поштује прописе ХТЗ-а, као и прописе Наручиоца који важе на 

објекту. 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 7. 

 

Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора, доставља оригинал 

сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану 

и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

 

 

Члан 8. 

 

Уговор се склапа на рок од годину дана од дана закључења уговора. 

 

 

ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА 

Члан 9. 

 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да 

буду доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из 

предмета овог Уговора. Преузете информације и документација не могу да 

буду копирани, изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским 

методама или фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна. 

Добављач гарантује Наручиоцу да испорука добара, по овом Уговору, не 

повређује патенте трећих лица и друга права индустријске својине. 

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 10. 

 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када 

Извршилац: 

- не приступи извршењу уговорне обавезе; 

- не изврши услугу на начин описан у Техничкој спецификацији предмета 

набавке; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року 

утврђеним  чланом 7. овог Уговора. 

Наручилац ће писаним путем обавестити Извршиоца о једностраном 

раскиду уговора. Отказни рок је 60 дана од дана писаног обавештења о 

раскиду уговора. 
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 

- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. 11/15. 

 

 

Члан 12. 

 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2015. године, 

2. Образац структуре цене. 

 

Члан 13. 

 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  

 

Члан 14. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 15. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

 

Члан 16. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

примерка, за сваку уговорну страну. 

 

 

 

 
ИЗВРШИЛАЦ                                  НАРУЧИЛАЦ 

                   Директора 

            

 

                                                                                       др Бранка Кресовић  
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VIII   МОДЕЛ УГОВОРА   

за партију   5: Сервис и рекалибрација система за детекцију гаса – метана 

са издавањем сертификата по извршеним радовима 

 

УГОВОР 
 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 

Београд, Земун, кога заступа  директор  др Бранка Кресовић, као  Наручилац  

са једне стране 

и 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују:  

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са 

Законом о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 

124/12) спровео поступак јавне набавке добара, редни број 11/15  – 

Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и  опреме у 

котларницама и одржавања грејних инсталација, по партијама; 

 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Извршиоца 

број ______________ од __________године, као најповољнију за партију број 

5  –  Сервис и рекалибрација система за детекцију гаса – метана са 

издавањем сертификата по извршеним радовима.  

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Предмет  овог Уговора је пружање услуга сервиса и рекалибрације система 

за детекцију гаса – метана у објектима Наручиоца. Опис предмета набавке 

ближе је одређен Техничком спецификацијом која је саставни део 

конкурсне документације, ЈН бр. 11/15. 
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ЦЕНА 

Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за 2 услуге наведене чланом 

2.  Уговора,  износи : 

- ________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а, и  

- ________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на 

текући рачун  Извршиоца____________________________________у року од ________ 

дана од дана службеног пријема рачуна  испостављеног по извршеној 

услузи. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА  

Члан 5. 

 

Извршилац  има следеће обавезе: 

- да уговорене услуге изврши највише до 10 дана од датума истека 

важећих сертификата Наручиоца, у августу и фебруару 2015. године;  

-  да уговорене услуге  изведе квалитетно и у складу са техничким 

нормама, стандардима и законским прописима за ову врсту посла 

- да обезбеди потребан број стручне и квалификоване радне снаге, 

потребан алат, потрошан материјал и опрему за извршење уговорене 

услуге; 

- да поштује прописе ХТЗ-а, као и прописе Наручиоца који важе на 

објекту. 

 

  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 6. 

 

Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора, доставља оригинал 

сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану 

и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

 

 

Члан 7. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 
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ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА 

 

Члан 8. 

 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да 

буду доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из 

предмета овог Уговора. Преузете информације и документација не могу да 

буду копирани, изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским 

методама или фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна. 

Добављач гарантује Наручиоцу да испорука добара, по овом Уговору, не 

повређује патенте трећих лица и друга права индустријске својине. 

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 9. 

 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када 

Извршилац: 

-   не приступи извршењу уговорне обавезе; 

-   не придржава се одредаба Уговора; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року 

утврђеним  чланом 6. овог Уговора. 

Наручилац ће писаним путем обавестити Извршиоца о једностраном 

раскиду уговора. Отказни рок је 60 дана од дана писаног обавештења о 

раскиду уговора. 

 

ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 

- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. 11/15. 

 

 

Члан 11. 

 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2015. године, 

2. Образац структуре цене. 

 

 

Члан 12. 

 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  
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Члан 13. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 14. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

 

Члан 15. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

примерка, за сваку уговорну страну. 

 

 

 

 

 
ИЗВРШИЛАЦ                                    НАРУЧИЛАЦ 

                    Директор 

            

 

                                                                                       др Бранка Кресовић  
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VIII   МОДЕЛ УГОВОРА   

за партију 6: Чишћење котлова са пламено димне стране, димоводних 

канала и димњака (са издавањем потврде) 

  

 

УГОВОР 
 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 

Београд, Земун, кога заступа  директор  др Бранка Кресовић, као  Наручилац  

са једне стране 

и 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују:  

 

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са 

Законом о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 

124/12) спровео поступак јавне набавке добара, редни број 11/15  – 

Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и  опреме у 

котларницама и одржавања грејних инсталација, по партијама; 

 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Извршиоца 

број ______________ од __________године, као најповољнију за партију број 

6 – Чишћење котлова са пламено димне стране, димоводних канала и 

димњака (са издавањем потврде).  

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Предмет  овог Уговора је пружање услуга чишћење котлова са пламено 

димне стране, димоводних канала и димњака, замену церадног платна и 

окапнице на димњаку  у објектима Наручиоца. Опис предмета набавке 

ближе је одређен Техничком спецификацијом која је саставни део 

конкурсне документације, ЈН бр. 11/15. 
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            ЦЕНА 

Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за предмет набавке  

наведене чланом 2. Уговора,  износи : 

- ____________________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а,  и  

- ____________________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на 

текући рачун  Извршиоца____________________________________у року од ________ 

дана од дана службеног пријема рачуна  испостављеног по извршеној 

услузи. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА  

Члан 5. 

 

Извршилац  има следеће обавезе: 

- да уговорене услуге изврши највише 7 дана од дана потписивања 

Уговора;  

-  да уговорене услуге  изведе квалитетно и у складу са техничким 

нормама, стандардима и законским прописима за ову врсту посла 

- да обезбеди потребан број стручне и квалификоване радне снаге, 

потребан алат, потрошан материјал и опрему за извршење уговорене 

услуге; 

- да поштује прописе ХТЗ-а, као и прописе Наручиоца који важе на 

објекту. 

 

  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 6. 

 

Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора, доставља оригинал 

сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану 

и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 
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Члан 7. 

 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

 

 

ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА 

 

Члан 8. 

 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да 

буду доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из 

предмета овог Уговора. Преузете информације и документација не могу да 

буду копирани, изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским 

методама или фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна. 

Добављач гарантује Наручиоцу да испорука добара, по овом Уговору, не 

повређује патенте трећих лица и друга права индустријске својине. 

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 9. 

 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када 

Извршилац: 

-   не приступи извршењу уговорне обавезе; 

-   не придржава се одредаба Уговора; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року 

утврђеним  чланом 6. овог Уговора. 

Наручилац ће писаним путем обавестити Извршиоца о једностраном 

раскиду уговора. Отказни рок је 60 дана од дана писаног обавештења о 

раскиду уговора. 

 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 

- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. 11/15. 

 

 

Члан 11. 

 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2015. године, 

2. Образац структуре цене. 
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Члан 12. 

 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  

 

Члан 13. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 14. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

 

Члан 15. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

примерка, за сваку уговорну страну. 

 

 

 

 

 
ИЗВРШИЛАЦ                                    НАРУЧИЛАЦ 

                    Директор 

            

 

                                                                                       др Бранка Кресовић  
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VIII   МОДЕЛ УГОВОРА   

за партију  7:  Мерење емисије загађујућих материја и емитера ложишта 

котларница на природан гас  
 

УГОВОР 
 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 

Београд, Земун, кога заступа  директор  др Бранка Кресовић, као  Наручилац  

са једне стране 

и 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују:  

 

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са 

Законом о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 

124/12) спровео поступак јавне набавке добара, редни број 11/15  – 

Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и  опреме у 

котларницама и одржавања грејних инсталација, по партијама; 

 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Извршиоца 

број ______________ од __________године, као најповољнију за партију број 

7 – Мерење емисије загађујућих материја из емитера ложишта 

котларница на природан гас. 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Предмет  овог Уговора је пружање услуга мерења емисије загађујућих 

материја и емитера ложишта котларница на природан гас у објектима 

Наручиоца. Опис предмета набавке ближе је одређен Техничком 

спецификацијом која је саставни део конкурсне документације, ЈН бр. 11/15. 
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ЦЕНА 

Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за предмет набавке  

наведене чланом 2. Уговора,  износи : 

- _________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а  и  

- _________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом,  

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на 

текући рачун  Извршиоца____________________________________у року од ________ 

дана од дана службеног пријема рачуна  испостављеног по извршеној 

услузи. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА  

Члан 5. 

 

Извршилац  има следеће обавезе: 

- да уговорене услуге изврши у децембру 2015. године  у договору са 

техничким лицем Наручиоца;  

-  да уговорене услуге  изведе квалитетно и у складу са техничким 

нормама, стандардима и законским прописима за ову врсту посла 

- да обезбеди потребан број стручне и квалификоване радне снаге, 

потребан алат, потрошан материјал и опрему за извршење уговорене 

услуге; 

- да поштује прописе ХТЗ-а, као и прописе Наручиоца који важе на 

објекту. 

 

  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 6. 

 

Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора, доставља оригинал 

сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану 

и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

 

 

Члан 7. 

 

Уговор се склапа на рок од годину дана од дана закључења уговора. 
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ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА 

 

Члан 8. 

 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да 

буду доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из 

предмета овог Уговора. Преузете информације и документација не могу да 

буду копирани, изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским 

методама или фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна. 

Добављач гарантује Наручиоцу да испорука добара, по овом Уговору, не 

повређује патенте трећих лица и друга права индустријске својине. 

 

 

РАСКИД  УГОВОРА 

Члан 9. 

 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када 

Извршилац: 

-   не приступи извршењу уговорне обавезе; 

-   не придржава се одредаба Уговора; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року 

утврђеним  чланом 6. овог Уговора. 

Наручилац ће писаним путем обавестити Извршиоца о једностраном 

раскиду уговора. Отказни рок је 60 дана од дана писаног обавештења о 

раскиду уговора. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 

- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. 11/15. 

 

 

Члан 11. 

 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2015. године, 

2. Образац структуре цене. 

 

 

Члан 12. 

 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  
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Члан 13. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 14. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

 

Члан 15. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

примерка, за сваку уговорну страну. 

 

 

 

 

 
ИЗВРШИЛАЦ                                    НАРУЧИЛАЦ 

                    Директор 

            

 

                                                                                       др Бранка Кресовић  
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VIII  МОДЕЛ  УГОВОРА 

 за партију 8: Уградња контролних гасних мерача са коректором 

 

 

 

 

 

УГОВОР 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 

Београд, Земун, кога заступа  директор  др Бранка Кресовић, као  Наручилац  

са једне стране 

и 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују:  

 

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са 

Законом о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 

124/12) спровео поступак јавне набавке добара, редни број 11/15  – 

Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и  опреме у 

котларницама и одржавања грејних инсталација, по партијама; 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Извршиоца 

број ______________ од __________године, као најповољнију за партију број 

8 – Уградња контролних гасних мерача са коректором. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Предмет  овог Уговора је пружање услуга уградња контролних гасних мерача 

са коректором у објектима Наручиоца. Опис предмета набавке ближе је 

одређен Техничком спецификацијом која је саставни део конкурсне 

документације, ЈН бр. 11/15. 
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ЦЕНА 

Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за предмет набавке  

наведене чланом 2. Уговора,  износи : 

- _________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а  и  

- _________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом,  

 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 4. 

 

Нзвршилац услуге даје гаранцију од____________________________на извршену 

услугу и испоручене делове. 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на 

текући рачун  Извршиоца____________________________________у року од ________ 

дана од дана службеног пријема рачуна  испостављеног по извршеној 

услузи. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА  

Члан 6. 

 

Извршилац  има следеће обавезе: 

- да уговорене услуге изврши у децембру 2015. године  у договору са 

техничким лицем Наручиоца;  

-  да уговорене услуге  изведе квалитетно и у складу са техничким 

нормама, стандардима и законским прописима за ову врсту посла 

- да обезбеди потребан број стручне и квалификоване радне снаге, 

потребан алат, потрошан материјал и опрему за извршење уговорене 

услуге; 

- да поштује прописе ХТЗ-а, као и прописе Наручиоца који важе на 

објекту. 

 

  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 7. 

 

Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора, доставља оригинал 

сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану 

и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 
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ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА 

 

Члан 8. 

 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да 

буду доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из 

предмета овог Уговора. Преузете информације и документација не могу да 

буду копирани, изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским 

методама или фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна. 

Добављач гарантује Наручиоцу да испорука добара, по овом Уговору, не 

повређује патенте трећих лица и друга права индустријске својине. 

 

 

РАСКИД  УГОВОРА 

Члан 9. 

 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када 

Извршилац: 

- не приступи извршењу уговорне обавезе; 

-   не придржава се одредаба Уговора; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року 

утврђеним  чланом 6. овог Уговора. 

Наручилац ће писаним путем обавестити Извршиоца о једностраном 

раскиду уговора. Отказни рок је 60 дана од дана писаног обавештења о 

раскиду уговора. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 

- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. 11/15. 

 

 

Члан 11. 

 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2015. године, 

2. Образац структуре цене. 

 

 

 

Члан 12. 

 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  
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Члан 13. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 14. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

 

Члан 15. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

примерка, за сваку уговорну страну. 

 

 

 

 

 
ИЗВРШИЛАЦ                                    НАРУЧИЛАЦ 

                    Директор 

            

 

                                                                                       др Бранка Кресовић  
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VIII  МОДЕЛ  УГОВОРА 

за партију 9: сервис цеви ИЦ грејача ˝Pesifit inženjering˝ 

 

 

 

УГОВОР 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 

Београд, Земун, кога заступа  директор  др Бранка Кресовић, као  Наручилац  

са једне стране 

и 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују:  

 

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са 

Законом о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 

124/12) спровео поступак јавне набавке добара, редни број 11/15  – 

Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и  опреме у 

котларницама и одржавања грејних инсталација, по партијама; 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Извршиоца 

број ______________ од __________године, као најповољнију за партију број 

9 – Сервис цеви ИЦ грејача ˝Pesifit inženjering˝  

 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Предмет  овог Уговора је пружање услуга сервис цеви ИЦ грејача ˝Pesifit 

inženjering˝ у објекту Наручиоца. Опис предмета набавке ближе је одређен 

Техничком спецификацијом која је саставни део конкурсне документације, 

ЈН бр. 11/15. 
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ЦЕНА 

Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за предмет набавке  

наведене чланом 2. Уговора,  износи : 

- _________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а  и  

- _________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом,  

 

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 4. 

 

Нзвршилац услуге даје гаранцију од____________________________на извршену 

услугу и испоручене делове. 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на 

текући рачун  Извршиоца____________________________________у року од ________ 

дана од дана службеног пријема рачуна  испостављеног по извршеној 

услузи. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА  

Члан 6. 

 

Извршилац  има следеће обавезе: 

- да уговорене услуге изврши у јун-септембар 2015. године  у договору са 

техничким лицем Наручиоца;  

-  да уговорене услуге  изведе квалитетно и у складу са техничким 

нормама, стандардима и законским прописима за ову врсту посла 

- да обезбеди потребан број стручне и квалификоване радне снаге, 

потребан алат, потрошан материјал и опрему за извршење уговорене 

услуге; 

- да поштује прописе ХТЗ-а, као и прописе Наручиоца који важе на 

објекту. 

 

  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 7. 

 

Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора, доставља оригинал 

сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану 

и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 
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ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА 

 

Члан 8. 

 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да 

буду доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из 

предмета овог Уговора. Преузете информације и документација не могу да 

буду копирани, изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским 

методама или фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна. 

Добављач гарантује Наручиоцу да испорука добара, по овом Уговору, не 

повређује патенте трећих лица и друга права индустријске својине. 

 

 

РАСКИД  УГОВОРА 

Члан 9. 

 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када 

Извршилац: 

-   не приступи извршењу уговорне обавезе; 

-   не придржава се одредаба Уговора; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року 

утврђеним  чланом 7. овог Уговора. 

Наручилац ће писаним путем обавестити Извршиоца о једностраном 

раскиду уговора. Отказни рок је 60 дана од дана писаног обавештења о 

раскиду уговора. 

 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 

- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. 11/15. 

 

 

Члан 11. 

 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2015. године, 

2. Образац структуре цене. 

 

 

Члан 12. 

 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  
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Члан 13. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 14. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

 

Члан 15. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

примерка, за сваку уговорну страну. 

 

 

 

 

 
ИЗВРШИЛАЦ                                    НАРУЧИЛАЦ 

                    Директор 

            

 

                                                                                       др Бранка Кресовић  
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VIII  МОДЕЛ  УГОВОРА 

за партију 10: Ремонт грејне инсталације и замена радијатора 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 

Београд, Земун, кога заступа  директор  др Бранка Кресовић, као  Наручилац  

са једне стране 

и 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују:  

 

 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са 

Законом о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 

124/12) спровео поступак јавне набавке добара, редни број 11/15  – 

Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и  опреме у 

котларницама и одржавања грејних инсталација, по партијама; 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Извршиоца 

број ______________ од __________године, као најповољнију за партију број 

10 – Ремонт грејне инсталације и замена радијатора. 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Предмет  овог Уговора је пружање услуга ремонт грејне инсталације и 

замена радијатора у објектима Наручиоца. Опис предмета набавке ближе је 

одређен Техничком спецификацијом која је саставни део конкурсне 

документације, ЈН бр. 11/15. 

 

 

            ЦЕНА 

Члан 3. 

 

Укупна вредност услуге из члана 2. овог Уговора, може се реализовати до 

износа процењене вредности услуге, која износи ______________________ 

(уноси Наручилац) динара, без ПДВ-а.  
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Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за ремонт грејне 

инсталације и замену радијатора по Техничкој спецификацији која је 

саставни део Конкурсне документације ЈН бр. 11/15,  износи:  

- _________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а  и  

- _________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом,  

 

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 4. 

 

Нзвршилац услуге даје гаранцију од____________________________на извршену 

услугу и испоручене делове. 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на 

текући рачун  Извршиоца____________________________________у року од ________ 

дана од дана службеног пријема рачуна  испостављеног по извршеној 

услузи. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА  

Члан 6. 

 

Извршилац  има следеће обавезе: 

- да уговорене услуге изврши у јуну 2015. године  у договору са техничким 

лицем Наручиоца;  

-  да уговорене услуге  изведе квалитетно и у складу са техничким 

нормама, стандардима и законским прописима за ову врсту посла 

- да обезбеди потребан број стручне и квалификоване радне снаге, 

потребан алат, потрошан материјал и опрему за извршење уговорене 

услуге; 

- да поштује прописе ХТЗ-а, као и прописе Наручиоца који важе на 

објекту. 

 

  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 7. 

 

Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора, доставља оригинал 

сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану 

и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 
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Члан 8. 

 

Уговор се склапа на рок од годину дана од дана закључења уговора. 

 

 

ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА 

 

Члан 9. 

 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да 

буду доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из 

предмета овог Уговора. Преузете информације и документација не могу да 

буду копирани, изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским 

методама или фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна. 

Добављач гарантује Наручиоцу да испорука добара, по овом Уговору, не 

повређује патенте трећих лица и друга права индустријске својине. 

 

 

РАСКИД  УГОВОРА 

Члан 10. 

 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када 

Извршилац: 

-   не приступи извршењу уговорне обавезе; 

-   не придржава се одредаба Уговора; 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року 

утврђеним  чланом 7. овог Уговора. 

Наручилац ће писаним путем обавестити Извршиоца о једностраном 

раскиду уговора. Отказни рок је 60 дана од дана писаног обавештења о 

раскиду уговора. 

 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

 

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем 

редоследу: 

- Уговор, 

- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. 11/15. 

 

 

 

Члан 12. 

 

Саставни део овог Уговора је: 

1. Понуда број __________ од ____________2015. године, 

2. Образац структуре цене. 
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Члан 13. 

 

За све што није регулисано овим Уговором,  примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  

 

Члан 14. 
 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  

У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 15. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна. 

 

Члан 16. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) 

примерка, за сваку уговорну страну. 

 

 

 

 

 
ИЗВРШИЛАЦ                                    НАРУЧИЛАЦ 

                    Директор 

            

 

                                                                                       др Бранка Кресовић  
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IX – ОБРАЗАЦ 3-1 

ЗА ПАРТИЈУ 1 – Преглед и одржавање гасних инсталација  
 

Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у котларницама  

и одржавање грејне инсталације, ЈН бр.11/15 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 1 

Табела  1 – Редован периодични преглед,  контрола  и испитивање  
Р.бр            Место обављања прегледа Јед. 

мере 

Колич

ина 

Јед. цена 

за 1 

преглед 

без ПДВ-а 

Јед. цена 

за 1 

преглед са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

1. Котларница дорадног центра  

 -  Преглед горионика Weishaupt G5 са контролом 

функционалности механичких веза и склопова и њихове 

исправности,електричне регулационе и сигурносне 

опреме,исправности процеса потпале,стартног 

пламена и главног пламена 

 

-преглед исправности свих припадајућих делова 

опреме, вентила,манометара, и нископритисне гасне 

рампе на непропусност 

 

-Испитивање продукта сагоревања са 

 извештајем 

 

 

 

 

 

 

 

Комплет 

 

 

 

 

 

 

 

1 

    

2. Сушара дорадног центра  

 -Преглед горионика QUENOD              1500000-5000000 

kcal/h са контролом функционалности механичких веза 

и склопова и њихове исправности,електричне 

регулационе и сигурносне опреме,исправности 

процеса потпале,стартног пламена и главног пламена 

 

-преглед исправности свих припадајућих делова 
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опреме, вентила,манометара, и нископритисне гасне 

рампе на непропусност                                                          

комплет 1 

3. Микронизација  

 -Атмосферски горионик 250 кw  за печење соје није у 

експлоатацији 

-Преглед исправности свих припадајућих делова опреме 

и вентила нископритисне гасне рампе на непропусност 

 

-Преглед горионика „BALDOR“ тип 37G92W31 са 

контролом функционалности механичких веза и 

склопова и њихове исправности,електричне 

регулационе и сигурносне опреме,исправности 

процеса потпале,стартног пламена и главног пламена 

-Преглед исправности свих припадајућих делова 

опреме, вентила,манометара и нископритисне гасне 

рампе на непропусност 

 

 

 

комплет 

 

 

 

 

 

 

 

комплет 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

    

4. Редукциона станица машине за паковање семена и ИЦ 

грејача(једнолинијска) 

 

 -Преглед исправности свих припадајућих делова 

опреме, вентила,манометара и нископритисне гасне 

рампе на непропусност 

 

 

 

комплет 

 

 

1 

    

5. Погон за паковање  

 -Преглед 4 атмосферска горионика ˝HONEYWEL“ укупне 

снаге 350 kw,за  варење фолије,са контролом 

функционалности механичких веза 

,склопова,електричне ,регулационе и сигурносне 

опреме. 

-Преглед исправности свих припадајућих делова 

опреме,вентила,манометара и непропусности 

нископритисне гасне рампе 

 

 

 

 

 

 

комплет 

 

 

 

 

 

 

1 

    

6. ИЦ грејач  

 Преглед ИЦ грејача ˝PECIFIT“ 38 kw са контролом 

функционалности механичких веза,склопова и њихове 

исправности,електричне,регулационе и сигурносне 

опреме,процеса потпале стартног пламена,главног 

пламена,пламене цеви 

 

 

 

 

комплет 

 

 

 

 

1 

    

7. Сушара основно семе  
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 -Преглед горионика  са контролом функционалности 

механичких веза и склопова,њихове 

исправности,електричне,регулационе и сигурносне 

опреме,исправности процеса потпале,стартног 

пламена и главног пламена 

*Горионик Weishaupt WG 30N/1-A 60-300kw 

*Горионик Weishaupt G1 1/1-E 35-335kw    

*Горионик RAY tip RAN 40-97,5 kw  

-Преглед свих припадајућих делова 

опреме,вентила,манометара,и провера спојева 

нископритисне гасне рампе на непропусност 

 

 

 

 

комплет 

комплет 

комплет 

 

 

комплет 

 

 

 

 

1 

1 

2 

 

 

2 

    

8. Регулациона опрема у ормарићима за гасне пећи  

 -Преглед исправности  опреме (коси филтер,регулатор 

са блок вентилом RG 10,slavina) и провера 

непропусности 

комплет 7     

9. Гасне пећи  

 -Провера на непропусност славина и савитљивих црева 

за гасне пећи Midi-lux 7 kw,Алфа Плам 

комплет 7 

 

    

10. Котларница управне зграде  

 -Преглед 3 гасна горионика ˝Термоелектро -ММ ,Огањ 

Г5,са контролом функционалности механичких веза и 

склопова ,њихове исправности,електричне регулационе 

и сигурносне опреме,исправности процеса 

потпале,стартног пламена и главног пламена 

-Преглед исправности свих припадајућих делова 

опреме,вентила,манометара и провера спојева 3 ниско 

притисне гасне рампе на непропусност  

-Испитивање продукта сагоревања са извештајем 

-Регулациони орман(изолациона 

прирубница,електромагнетни вентил,славина);преглед 

исправности опреме и провера непропусности 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплет 

 

комплет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

    

11. Регулациона станица котларнице 

механизације(дволинијска) 

 

 Преглед исправности свих припадајућих делова 

опреме,вентила,манометара и провера непропусност  

комплет 

 

1     

12. Котларница Механизације  
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 Преглед горионика Weishaupt G5 са контролом 

механичких веза и склопова,њихове 

исправности,електричне регулационе и сигурносне 

опреме,исправности процеса потпале ,стартног 

пламена и главног пламена 

-Преглед исправности свих припадајићих делова 

опреме,вентила,манометара,и провера спојева 

нископритисне гасне рампе на непропусност 

-Испитивање продукта сагоревања са извештајем 

 

 

 

 

 

 

 

комплет 

 

 

 

 

 

 

 

1 

    

13. Разделни шахтови  

 -У 3 разделна шахта провера непропусности гаса 5 

прирубничких вентила 

 

комплет 

 

1 

    

14. Стакленик  

 -Преглед непропусности  КМРС Г-4, фасадног котла 

Bereta 35 kw и опреме 

 

комплет 

 

1 

    

Укупна вредност 1 прегледа:   

Укупна вредност 2 прегледа:   

 
*Ценом обухватити и трошкове транспорта сервисера и опреме. 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ  

 

Табела 1  УКУПНО:  

Редован периодични преглед,  контрола и испитивање 

 гасних инсталација на месту уградње  

(за 2 прегледа годишње) 

УКУПНA ЦЕНА без ПДВ:  

Износ ПДВ- а:  

УКУПНA ЦЕНА са ПДВ-ом:  
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Ценовник 1 -  Испорука и замена делова горионика у случају квара                        
Р.бр           Назив услуге 

Замена делова горионика 

             

Јединична цена дела 

са услугом уградње без 

ПДВ-а 

Јединична цена дела 

са услугом уградње 

са ПДВ-ом 

  I           OGANJ  G 5-gas                

170- 950 kw            (1997g) 

200-900  кw            (1996g) 

200-900  kw            (1995g) 

Kотларница  управне  зграде 

  1. Фото ћелија   

  2. Електрода за паљење   

  3. Јонизациона електрода   

  4. ВН трафо   

  5. ВН каблови   

  6. Аутоматика Siemens LFL1.322   

  7. Ваздушни пресостат   

  8. Гасни пресостат   

  9. Серво мотор   

  II Weishaupt G5/O-C -gas  300000-

780000 kcal    (1976g)     

Котларница  дорадног центра 

  1 Фото ћелија   

  2. Електрода за паљење   

  3. Јонизациона електрода   

  4. ВН трафо   

  5. ВН каблови   

  6. Аутоматика   

  7. Ваздушни пресостат   

  8. Гасни пресостат   

  9. Серво мотор   

 III Weishaupt G5/1-D-gas 

200-940 kw              (1993g) 

Котларница механизације 

  1. Фото ћелија   

  2. електроде за паљење   

  3. Јонизациона електрода   

  4. ВН трафо   

  5. ВН каблови   

  6. Аутоматика „Satronic“  

MMI 810 mod. 33 

  

  7. Ваздушни пресостат   

  8. Гасни пресостат   

  9. Серво мотор   

 IV Quenod-gas 

3000000-5000000kcal 

вишестепени            

Сушара дорадног  центра 

  1. Фото ћелија   

  2. Електроде за паљење   

  3. Јонизациона електрода   

  4. ВН трафо   

  5. ВН каблови   

  6. Аутоматика   

  7. Ваздушни пресостат   

  8. Гасни пресостат   

  9. Серво мотор   

  V Weishaupt WG 30N/1-A --gas  60-300 

kw       (1996g) 

  Сушара основно семе 

  1. Фото ћелија   

  2. Електроде за паљење   

  3. Јонизациона електрода   
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  4. ВН трафо   

  5. ВН каблови   

  6. Аутоматика   

  7. Ваздушни пресостат   

  8. Гасни пресостат   

  9. Серво мотор   

 VI Weishaupt G1 1/1-E- gas 

  35-335 kw              (2003g) 

 

  1. Фото ћелија   

  2. Електрода за паљење   

  3. Јонизациона електрода   

  4. ВН трафо   

  5. ВН каблови   

  6. Аутоматика   

  7. Ваздушни пресостат   

  8. Гасни пресостат   

  9. Серво мотор   

 VII RAY tip RAN 25-gas –ком2 

40-97,5 kw               

 

  1. Фото ћелија   

  2. Електроде за паљење   

  3. Јонизациона електрода   

  4. ВН трафо   

  5. ВН каблови   

  6. Аутоматика   

  7. Ваздушни пресостат   

  8. Гасни пресостат   

  9. Серво мотор   

 VIII Ventilator-Zagreb-ком 2 

на нафту ≈ 50-80кw 

Термогени -  Школско добро 

  1. Филтер чаша   

  2. Дизне   

  3. Високопритисна пумпа   

  4. Фото ћелија   

  5. Електроде   

  6. Вн трафо   

  7. Аутоматика   

  8. Серво мотор   

  9. Ваздушни пресостат   

*Ценом обухватити и трошкове транспорта сервисера и опреме. Ценовник се примењује само у 

случају потребе. 

 

Ценовник 2  –  Сервисирање елемената опреме гасне ложишне инсталације  и 

лабораторијско испитивање у случају потребе за сервисом или испитивањем 

 

Р.бр

. 
Елемент опреме/ Називна 

димензија 

Радови 

сервисир

ања без 

ПДВ-а 

1 

Лабораториј

ско 

испитивање 

без ПДВ-а  

2 

Радови 

сервисир

ања са 

ПДВ-ом 

3 

Лабораториј

ско 

испитивање 

са ПДВ-ом 

4 

1. Регулатор притиска гаса 

  R  ½“     

  R   ¾“     

  R  3/8“     

 DN 20 PN16     

 DN25 PN16     
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*Ценом сервиса и испитивања обухватити припремне радове, демонтажу, монтажу, 

транспорт и сервис. Ценовник се примењује само у случају потребе за сервисом или 

испитавањем. 

 

Ценовник 3 – Замена гасних манометара  са еталонирањем у случају квара 

постојећих 
Р.бр Гасни манометар Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 
   1. 0-6     bara       1 / 2˝   
   2. 0-4    bara       1 /2 ˝   
   3. 0-2,5 bara      1/2˝   
   4. 0-1,5 bara      1 / 2˝   
   5. 0-1   bara     1 /2˝   
   6. 0-600 mbara    1 / 2˝   
   7. 0-400 mbara  1 / 2 ˝   
   8. 0-250 mbara   1  / 2˝   
   9. 0-150  mbara    1 /  2˝   
  10. 0-100  mbara    1 / 2˝   
  11. 0-60  mbara      1 / 2 ˝   
*Ценом обухватити припремне радове, демонтажу, монтажу, транспорт, еталонирање. 

Ценовник се примењује само у случају потребе. 

 

 DN40 PN16     

 DN50 PN16     

2. Регулатор притиска гаса са блок вентилом 

 DN 20PN10     

 DN25 PN16     

 DN50 PN16     

3. Сигурносни блокадни вентил 

 DN40 PN16     

 DN50 PN16     

4. Сигурносни одзрачни вентил 

  R 1/2“      

  R  ¾“     

  R 6/ 4“     

5. Ручни запорни орган (лоптаста славина, лептир вентил, равни запорни вентил) 

 DN15 PN6     

 DN20 PN6     

 DN25 PN6     

 DN32 PN16     

 DN40 PN16     

 DN50 PN16     

 DN80 PN16     

 DN100 PN16     

6. Аутоматски  запорни уређаји -  електромагнетни вентил 

 DN15 PN6     

 DN20 PN6     

 DN25 PN6     

 DN32 PN16     

 DN40 PN16     

 DN50 PN16     

 DN100 PN16     
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Ценовник 4 – Хитне интервенције 
Р.бр Хитне интервенције Јединица 

мере 

Јединична 

цена 

(без ПДВ-а) 

Јединична 

цена         

(са ПДВ-ом) 
1. Ангажовање транспортног средства 
 Сервисно возило дин/км   

2. Ангажовање радне снаге 
 КВ квалификација дин/нч   

 ВКВ квалификација дин/нч   

 ВСС квалификација дин/нч   

*Ценовник  за хитне интервенције примењује се само по захтеву за хитну интервенцију,  

када се од извођача радова очекује излазак на терен у дефинисаном року. 

 

 

 
Напомена:  

Ценовници 1, 2, 3 и 4  су саставни део понуде, примениће се за случај потребе,  

нису укључени у укупну вредност понуде и не утичу на рангирање понуда. Цене су 

фиксне и не могу се мењати за све време важења Уговора, а фактурисање и 

наплата по јединичним ценама из техничке спецификације, за стварно извршене и 

оверене услуге. Наручилац задржава право да изврши упоређивање цена са 

тржишним ценама и тражи усаглашавање истих, уколико постоји одступање у 

износу већем од 10%. 

 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     

___________________________           М.П.                    ________________________ 
*У случају заједничке понуде, 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 потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је 

потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде
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IX – ОБРАЗАЦ 3-2 

ЗА ПАРТИЈУ 2 – Разврставање опреме под притиском према Правилнику о 

прегледима опреме под притиском током века употребе  

 

Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у 

котларницама и одржавање грејне инсталације, ЈН бр.11/15 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 2  

 

  

рб Назив услуге 
Јед. 
мере 

Коли
чина 

Јединич
на цена 
без 

ПДВ-а 

Јединич
на цена 
са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност  

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност  

са ПДВ-ом 

1. топловодни котао ком 5     

  

2. експанзионе посуде ком 4     

  

3. 

 

Резервоар компримованог 

ваздуха  ком 9 
  

  

 

                                                                    УКУПНА ВРЕДНОСТ (1+2+3): 
 

  

 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     

___________________________           М.П.                    ________________________ 
*У случају заједничке понуде, 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 потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је 

потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде 
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IX – ОБРАЗАЦ 3-3 

ЗА ПАРТИЈУ 3 – Баждарење вентила сигурности и машинска обрада вентила  

 

Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у 

котларницама и одржавање грејне инсталације, ЈН бр.11/15 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 3  

 

Табела - 1 

рб Назив услуге 
Јед. 

мере 

Ко

ли

чи

на 

Јед. 

цен

а 

без 

ПДВ-

а 

Једин

ична 

цена 

са 

ПДВ-

ом 

Укупна 

вредно

ст без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредно

ст са 

ПДВ-ом 

I 

Контрола, сервис, испитивање и баждарење сигурносних вентила у 

котларницама у складу са захтевима стандарда   СРПС ИСО 4126-1,                                                           

1. 

вентил сигурности са против-тегом 

прирубнички DN 50/NP16 po=3bar. ком 4 

    

2. 

вентил сигурности са против-тегом 

прирубнички DN 40/NP16 po=3bar. ком 1 

    

3. 

вентил сигурности са опругом, 

навојни 1" po=2,5 bar ком 1 

    

II  Машинска обрада и сервис  вентила сигурности  

1. DN 50 NP 16 ком 2     

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ 

УКУПНA ЦЕНА (I+II) без ПДВ:  

Износ ПДВ- а:  

УКУПНA ЦЕНА (I-II) са ПДВ-ом:  
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Ценовник 1 - Спецификација цена за сервис запорних вентила у случају потребе 

                Вентил-Шибер Јединица 

мере 

Јединична  цена 

без Пдв-а 

Јединична цена 

са Пдв-ом 

  1. DN 125           ком   

  2. HS  125          ком   

  3. DN 100          ком   

  4. DN  80          ком   

  5. DN  65          ком   

  6. DN  40          ком   
*Ценом обухватити трошкове: демонтаже/монтаже, контролу исправности, замену 

заптивних и вијачних елемената, испитивање на чврстоћу кућишта, манипулативне 

трошкове. 

 

 

Напомена:  

Ценовник 1 је саставни део понуде, примениће се за случај потребе,  није укључен 

у укупну вредност понуде и не утиче на рангирање понуда. Цене су фиксне и не 

могу се мењати за све време важења Уговора, а фактурисање и наплата по 

јединичним ценама из техничке спецификације, за стварно извршене и оверене 

услуге. 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     

___________________________           М.П.                    ________________________ 
*У случају заједничке понуде, 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 потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је 

потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде 
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IX – ОБРАЗАЦ 3-4 

ЗА ПАРТИЈУ 4 – Сервисирање пумпи и ремонт котлова  

 

Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у 

котларницама и одржавање грејне инсталације, ЈН бр.11/15 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 4  

Табела: Сервисирање пумпи 

рб Опис услуге: 

 

Јединична 

цена дела са 

услугом уградње 

(без ПДВ-а) 

Јединична 

цена дела са 

услугом уградње 

(са ПДВ-ом) 

I Пумпa: IMP OČ 102 тип 125 B    (1973 

год.) 

  

  1. Замена преградне чауре   

  2. Замена графит. лежаја-радијални   

  3. Замена графит.лежаја-аксијални   

  4. Замена механичког заптивача   

  5. Замена котрљајног лежаја   

  6. Замена биксне на делу   

  7. Замена чауре механичког заптив.   

  8. Замена преградног зида   

  9. Замена биксне за толеранцију прст.   

 10. Радно коло   

 11. Гарнитура дихтунга   

 12. Викловање   

 13. Чишћење и фарбање    

II Пумпа: IMP GHR 80   

  1. Замена преградне чауре   

  2. Замена графит.лежаја-радијални   

  3. Замена графит.лежаја-аксијални   

  4. замена механичког заптивача   

  5. Замена котрљајног лежаја   

  6. Замена биксне на делу   

  7. замена чауре механичког заптив   

  8. Замена преградног зида   

  9. Замена биксне за толеранц.прстена   

 10. Викловање   

 11. Радно коло   

 12. Гарнитура дихтунга   

 13. Чишћење и фарбање   
*Ценом обухватити трошкове: демонтаже/монтаже, контролу исправности, замену 

заптивних и вијачних елемената,  манипулативне трошкове и трошкове норма часа. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ 

УКУПНA ЦЕНА (I+II) без ПДВ:  

Износ ПДВ- а:  

УКУПНA ЦЕНА (I-II) са ПДВ-ом:  

 

 

Ценовник 1 – Сервисирање пумпи у случају потребе 

рб Опис услуге: 

Сервисирање пумпи  

Јединична 

цена дела са 

услугом уградње 

(без ПДВ-а) 

Јединична 

цена дела са 

услугом уградње 

(са ПДВ-ом) 

III Пумпа: IMP GHR 80-1 F   

  1. Замена преградне чауре   

  2. Замена графит.лежаја-радијални   

  3. Замена графит.лежаја-аксијални   

  4. Замена механичког заптивача   

  5. Замена котрљајног лежаја   

  6. Замена биксне на делу   

  7. Замена чауре механичк. заптивача   

  8. Замена преградног зида   

  9. Замена биксне за толеранц.прстена   

 10. Викловање   

 11. Радно коло   

 12. Гарнитура дихтунга   

 13. Чишћење и фарбање   

IV Пумпа: IMP GHR 401   

  1. Замена преградне чауре   

  2. Замена графитног лежаја-радијал.   

  3. Замена графит.лежаја-аксијални   

  4. Замена механичког заптивача   

  5. Замена котрљајног лежаја   

  6. Замена биксне на делу   

  7. Замена преградног зида   

  8. Замена чауре механич.заптивача   

  9. Замена биксне за толеранц.прстена   

  10. Викловање   

  11. Радно коло   

  12. Гарнитура дихтунга   

  13. Чишћење и фарбање   

V Пумпа: IMP GHN тип 100 Б        

  1. Замена преградне чауре   

  2. Замена графит.лежаја-радијални   

  3. Замена графит.лежаја-аксијални   

  4. Замена механичког заптивача   

  5. Замена котрљајног лежаја   

  6. Замена биксне на делу   

  7. Замена преградног зида   

  8. Замена чауре механич.заптивача   



Измењена конкурсна документација за јавну набавку број 11/15 97/114 
 

  9. Замена биксне за толеранц.прстена   

 10. Викловање   

 11. Радно коло   

 12. Гарнитура дихтунга   

 13. Чишћење и фарбање   

VI Пумпа: IMP GHN 20/40   

  1. Замена преградне чауре   

  2. Замена графит.лежаја-радијални   

  3. Замена графит.лежаја-аксијални   

  4. Замена механичког заптивача   

  5. Замена котрљајног лежаја   

  6. Замена биксне на делу   

  7. Замена преградног зида   

  8. Замена чауре механич.заптивача   

  9. Замена биксне за толеранц.прстена   

 10. Викловање   

 11. Радно коло   

 12. Гарнитура дихтунга   

 13. Чишћење и фарбање   

VII Пумпа: Sever RS 30/60 v   

  1. Замена преградне чауре   

  2. Замена графит.лежаја-радијални   

  3. Замена графит.лежаја-аксијални   

  4. Замена механичког заптивача   

  5. Замена котрљајног лежаја   

  6. Замена биксна на делу   

  7. замена преградног зида   

  8. Замена чауре механич.заптивача   

  9. Замена биксне за толеранц.прстена   

10. Викловање   

11. Радно коло   

12. чишћење и фарбање   

VIII Пумпа: Sever RS 30/60 P   

  1. Замена преградне чауре   

  2. Замена графит.лежаја-радијални   

  3. Замена графит.лежаја-аксијални   

  4. Замена механичког заптивача   

  5. Замена котрљајног лежаја   

  6. Замена биксне на делу   

  7. Замена преградног зида   

  8. Замена чауре механич.заптивача   

  9. Замена биксне за толеранц.прстена   

 10. Викловање   

11. Радно коло   

12. Чишћење и фарбање   

IX Пумпа: Sever RS 40 T   

  1. Замена преградне чауре   

  2. Замена графит.лежаја-радијални   

  3. Замена графитног лежаја-аксијал.   

  4. Замена механичког заптивача   

  5. Замена котрљајног лежаја   

  6. Замена биксне на делу   
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  7. Замена преградног  зида   

  8. Замена чауре механич.заптивача   

  9. Замена биксне за толеранц.прстена   

 10. Викловање   

 11. Радно коло   

 12. Чишћење и фарбање   

X Пумпа: Wilo S 65/125   

  1. Замена преградне чауре   

  2. Замена графит.лежаја-радијални   

  3. Замена графит.лежаја –аксијални   

  4. Замена механичког заптивача   

  5. Замена котрљајног лежаја   

  6. Замена биксне на делу   

  7. Замена преградног зида   

  8. Замена чауре механич.заптивача   

  9. Замена биксне за толеранц.прстена   

 10. Викловање   

 11. Радно коло   

 12. Чишћење и фарбање   
*Ценом обухватити трошкове: демонтаже/монтаже, контролу исправности, замену 

заптивних и вијачних елемената,  манипулативне трошкове и трошкове норма часа. 

Ценовник 2: Ремонт котлова у случају квара 

Р.бр Опис рада Јед. 

мере 

Јединична цена 

без Пдв-ом 

Jединична цена 

са Пдв-а 

  1. Набавка и уградња котловских 

бешавних цеви Ø60,3 x3,2mm 

      m   

  2. Набавка и уградња котловске 

бешавне цеви Ø 57mm x3,6mm 

      m   

  3. Набавка и уградња котловске 

бешавне цеви Ø 63,5 x 4mm 

      m   

  4. Демонтажа постојећих 

котловских цеви 

    ком   

  5. Демонтажа спољне оплате 

котла 

     m2   

  6. Набавка и уградња котловског 

омотача ≠8mm 

    m2   

  7. Испитивање хладним воденим 

притиском са издавањем 

записника 

   ком   

*Ценом обухватити трошкове: демонтаже/монтаже, контролу исправности, замену 

заптивних и вијачних елемената,  манипулативне трошкове и трошкове норма часа. 
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Напомена:  

Табелом 1 је одређена листа делова пумпи  IMP OČ 102 тип 125 B  и  IMP GHR 80 које 

ће се користити као ценовник за набавку делова по утврђеној дефектажи квара 

истих и служиће за рангирање понуда. 

 

Ценовници 1 и 2  су саставни део понуде, примениће се за случај потребе,  нису 

укључени  у укупну вредност понуде и не утичу на рангирање понуда. Цене су 

фиксне и не могу се мењати за све време важења Уговора, а фактурисање и 

наплата по јединичним ценама из техничке спецификације, за стварно извршене и 

оверене услуге. Наручилац задржава право да изврши упоређивање цена са 

тржишним ценама и тражи усаглашавање истих, уколико постоји одступање у 

износу већем од 10%. 

 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     

___________________________                 М.П.                    ________________________ 
*У случају заједничке понуде, 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 потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је 

потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде 
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IX – ОБРАЗАЦ 3-5 

ЗА ПАРТИЈУ 5 – Сервис и рекалибрација система за детекцију гаса – метана, са издавањем сертификата по извршеним 

радовима (Закона о заштити од пожара сл. гл. РС. Бр.111/2009 чл.44) 

 
 

Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у котларницама  

и одржавање грејне инсталације, ЈН бр.11/15 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 4 

рб Назив услуге 
Јединица 

мере 

Количина 

(број 

вршења 

услуге у 

току 

године) 

Јединична 

цена без   

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом  

Укупна 

вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

1. 

тип ГАЛ 11 са 3 детектора за гас CH4 

C19     комплет 2     

  

 

 

 

Датум и место:                                                                                Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                                                                                           

___________________________                                                          М.П.                                                    ________________________ 
*У случају заједничке понуде, 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 потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде
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IX – ОБРАЗАЦ 3-6 

ЗА ПАРТИЈУ 6 – Чишћење котлова са пламено димне стране, димоводних канала и димњака (и издавање потврде) 
 

 

 

Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у котларницама  

и одржавање грејне инсталације, ЈН бр.11/15 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 5 

рб Назив услуге 
Јед. 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 

I Котларница Управне зграде     

1. 

механичко чишћење и хемијско прање са 

конзервирањем (заштитом) гасних котлова Емо 

Цеље 580кW са пламено димне стране  ком 3 

    

2. 

механичко чишћење димоводног канала - 

димњача  метар 16 

    

II Котларница Центар     

1. 

механичко чишћење и хемијско прање са 

конзервирањем (заштитом) гасних котлова 

Топлота Загреб 406кW са пламено димне 

стране  ком 1 

    

2. механичко чишћење димоводног канала  метар 5 
    

III Котларница Механизација     
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1. 

механичко чишћење и хемијско прање са 

конзервирањем (заштитом) гасних котлова Типо 

котлоградња 600кW са пламено димне стране  ком 1 

    

IV 

Kотao: Термогенератор, тип: Ut-750, површина 90 m2, снага:  750kW, број уређаја: 3 комада, пећи користе окласак 

кукуруза за сагоревање 

1.  

Механичко чишћење и хемијско прање котлова 

на окласак (750 kW ) са пламено-димне стране 

 

ком 
3 

    

2. 

Конзервирање котлова са пламено-димне 

стране 

 

ком 3 

    

3. Механичко чишћење димњака и стопе димњака 

 

ком 2 

    

V 

Набавка и замена церадног платна 160*30cm на 

излазу вентилације котларнице 

 

комплет 1 

    

VI 

Набавки и замена алуминијумске окапнице на 

димњаку 240*120 cm 

 

комплет 1 

    

                                                                                                                    УКУПНА ВРЕДНОСТ  (I-VI): 

 

  

 

 

Датум и место:                                                                                Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                                                                                           

___________________________                                                          М.П.                                                    ________________________ 
*У случају заједничке понуде, 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 потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде
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IX – ОБРАЗАЦ 3-7 

ЗА ПАРТИЈУ 7 – Мерење емисије загађујућих материја и емитера ложишта котларница на природан гас 

 

 

Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у котларницама  

и одржавање грејне инсталације, ЈН бр.11/15 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 6 

 

  

рб Назив услуге 
Јед. 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

1. 

Мерење емисије загађујућих материја 

из емитера ложишта котларница на 

природни гас у Институту  комада 5     

  

 

 

Датум и место:                                                                                Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                                                                                           

___________________________                                                          М.П.                                                    ________________________ 
*У случају заједничке понуде, 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 потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде
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IX – ОБРАЗАЦ 3-8 

ЗА ПАРТИЈУ 8 – Уградња контролних гасних мерача са коректором  

 

Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у котларницама  

и одржавање грејне инсталације, ЈН бр.11/15 

 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 7 

Табела 1 – Сушара агрегат 

Ред

ни 

број 

 

ВРСТА И ОПИС ПОСЛА 

 

Јед. 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

1. Пражњење и инертизација  гасовода, деоница 

измедју две гасне славине где ће бити  место 

уградње мерача 

ком 1     

2. Блиндирање гасовода Ø 114         ( ДН 100 ) ком 2     

3. Исецање гасовода  Ø 114             ( ДН 100 ) ком 2     

3. Испорука и заваривање прикључних 

прирубница са грлом  ДН80 ПН16 

ком 2     

4. Испорука и заваривање концетричних 

редукција Ø 114,3 / 88,9 ( 4” / 3” ) 

ком 2     

5. Испорука и заваривање прикључних места 

тредолет за коректор Р 3/4 “ 

ком 2     

6. Испитивање гасовода м      

7. Радиографска контрола заварних места 100% ком 4     

8. Испитивање заварних места пенетрантима ком 2     
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9. Испорука, монтажа и пуштање у рад мерача 

протока гаса 

Турбински    Г160  ДН80   ПН16  1:30 опсег   

производјача ИТРОН или други произвођач са 

истим карактеристикама . 

ком 1     

10. Испорука, монтажа и пуштање у рад 

КОРЕКТОРА  протока гаса 

Електронски коректор по температури и 

притиску  тип: CORUS PTZ 

ком 1     

11. Чишћење заварних места од нечистоће, 

заштита основном бојом два пута и завршном 

жутом бојом два пута 

паушал      

12. Ситан потрошни материјал и транспорт паушал      

13. Комплетирање атестно техничке 

документације за уграђену опрему и изведене 

радове. 

паушал      

                                                                                                                    
                                                                                                                      УКУПНА ВРЕДНОСТ табела 1 (1-13): 

  

   

*Ценом обухватити и трошкове транспорта радника и опреме. 

 

Табела 2 – Машина за паковање 

Ред

ни 

број 

 

  ВРСТА И ОПИС ПОСЛА 

 

Јед. 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без ПДВ-

а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

1. Пражњење и инертизација  гасовода, 

деоница измедју две гасне славине где ће 

бити  место уградње мерача 

ком 1     
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2. Блиндирање гасовода Ø60,3   ( ДН50 ) ком 2     

3. Исецање гасовода  Ø 60,3      ( ДН50 ) ком 2     

3. Испорука и заваривање прикључних 

прирубница са грлом ДН50 ПН16 

ком 2     

4. Испорука и заваривање прикључних места 

латролет за коректор Р 3/4 “ 

ком 2     

5. Испитивање гасовода на чврстоћу и 

непропусност 

м      

6. Радиографска контрола заварних места 

100% 

ком 2     

7. Испитивање заварних места пенетрантима ком 2     

8. Испорука, монтажа и пуштање у рад мерача 

протока гаса 

Ротациони  Г40  ДН50 ПН16    1:100 опсег 

производјача ИТРОН или други произвођач са 

истим карактеристикама . 

ком 1     

9. Испорука, монтажа и пуштање у рад 

КОРЕКТОРА  протока гаса 

Електронски коректор по температури и 

притиску  тип: CORUS PTZ 

ком 1     

10. Испорука и монтажа заштитног ормана за 

мерач протока гаса са коректором 

ком 1     

11. Чишћење заварних места од нечистоће , 

заштита основном бојом два пута и 

завршном жутом бојом два пута 

паушал      

12. Ситан потрошни материјал и транспорт паушал      
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13. Комплетирање атестно техничке 

документације за уградјену опрему и 

изведене радове. 

паушал      

                                                                                             УКУПНА ВРЕДНОСТ табела 2  (1-13):   

  

*Ценом обухватити и трошкове транспорта радника и опреме. 

 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ 

Р.бр. Табела Назив 
УКУПНО дин 

(без ПДВ-а) 

УКУПНО дин 

(са ПДВ-ом) 

1. Табела 1 Сушара агрегат   

2. Табела 2 Машина за паковање   

УКУПНA ЦЕНА   (1-2) :   

 

 

Датум и место:                                                                                Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                                                                                           

___________________________                                                          М.П.                                                    ________________________ 
*У случају заједничке понуде, 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 потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде
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IX – ОБРАЗАЦ 3-9 

ЗА ПАРТИЈУ 9 – Сервис цеви на IC грејачу „Pesyfit inženjering“  

 

Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у котларницама 

 и одржавање грејне инсталације, ЈН бр.11/15 

 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 8 

 

 

рб Назив услуге 
Јед. 

мере 
Количина 

Укупна вредност 

без ПДВ-а 

Укупна вредност 

са ПДВ-ом 

1. 

Набавка и уградња пламене цеви на IC грејачу 38 кв, Ø 

101,6x3,6mm,1214 бешавна ком 1 

  

2. 

Монтажа постојеће кружне пламене цеви IC грејача Ø 

101,6x3,6mm ком 1 

  

                                                 УКУПНА ВРЕДНОСТ   (1+2): 

  

 

 

Датум и место:                                                                                Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                                                                                           

___________________________                                                          М.П.                                                    ________________________ 
*У случају заједничке понуде, 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 потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде 
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IX – ОБРАЗАЦ 3-10 

ЗА ПАРТИЈУ 10 – Ремонт грејне инсталације и замена радијатора  

 

Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у котларницама  

и одржавање грејне инсталације, ЈН бр.11/15 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 9 

Р.б

р 

                    Опис радова Јед. 

мере 

Количин

а 

Јединичн

а цена 

без ПДВ-

а 

Јединичн

а цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 

1. Демонтажа постојећих алуминијумских радијатора 

H=600  комплет са носачима и одлагање на место које 

одреди инвеститор 

 

 

 

ком 

 

 

 

6 

    

2. Демонтажа постојећих радијатора  „Термик-Зрењанин „ 

600/160 из објекта механизације(1×30 реб;1×29 реб;1×25 

реб;1×18 реб.)  

По демонтажи истих испирање од  унутрашњег  талога 

 

ком 

 

ком 

 

4 

 

4 

    

3. Спољно чишћење и фарбање радијатора „Термик „-

белом температурном  лак бојом  

 

ком 

 

4 

    

4. Одвајање  дела са 11 ребара од постојећег скинутог 

радијатора „Термик „ од 25 ребара 

 

 

пауш 

 

 

1 

    

5. Разбијање бетонске плоче обложене плочицама, укупне 

≠ 6 цм, ≈ 0,25 м2 

 

комп

л. 

 

1 
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6. Демонтажа цеви полазног и повратног вода 5/4˝, 

комплет са хамбуршким луковима комплет са 

славинама 

 

комп

л. 

 

1 

    

7. Демонтажа алум.изолације и минералне вуне са 

спољног полазног и повратног вода 5/4 ˝  л ≈6.5 м 

 

комп

л. 

 

 

1 

    

8. Демонтажа постојећег озрачног лонца Ø 219 × 600 мм 

(на висини  3,2 м) са мреже 

 

ком 

 

1 

    

9. Израда и уградња озрачног  челичног лонца Ø 219 × 800 

мм ; са 2 прикључка за постојеће кугласте славине 3/8 

˝,1 прикључком за испусну славину ½ ˝ ,отвором на 

поклопцу за постојећу цев  ½ ˝.Мере узимати на лицу 

места.        Суд треба да је заштићен основном бојом и 

лак белом бојом у 2 премаза. 

 

 

 

комп

л. 

 

 

 

 

1 

    

 10. Уградња радијатора  ˝Термик -Зрењанин˝на постојећу 

мрежу у објекат управне зграде(Високо приземље -1×30 

ребара,1×14 и 1×18 ребара; 1 спрат -1×11 ребара,; 2 

спрат-1 × 29 реб.) 

 

 

ком 

 

 

5 

    

11. Набавка и монтажа алуминијумског радијатора 

H=600/690 (Глобал или сл.) од 15 ребара 

 

ком 

 

1 

    

12. Испорука и уградња конзола и држача за радијаторе 

˝Термик˝ 

 

комп

л. 

 

5 

    

13. Испорука и уградња конзола и држача за 

алуминијумски радијатор 

 

комп

л. 

 

1 

    

14. Набавка и уградња  радијаторског регулационог 

вентила  3/4˝ равни 

 

ком. 

 

2 

    

15. Набавка и уградња радијат. навијка  3/4˝ ЕК  

ком 

 

2 

    

16. Набавка и уградња радијат.регулационог вентила  1/2  ˝ 

равни 

 

 

ком 

 

 

3 

    

17. Набавка и уградња радијат. навијка  1/2˝ равни ком 3     
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18. Набавка и уградња радијат .регулационог вентила HERZ  

1/2˝ или сл.(често затварање радијатора ) 

 

   koм 

 

1 

    

19. Набавка и уградња радијат. навијка HERZ  1/2˝   

   koм 

 

1 

    

20. Набавка и уградња озрачних славина 1/4   ˝  

   ком 

 

6 

    

21. Набавка и уградња чепова за радијаторе ˝Термик˝   ком         5     

22. Набавка и уградња чепова за алумин.радијатор ( глобал 

или сл.) 

 

   ком 

 

4 

    

23. Преправка полазног, и повратног обилазног вода  3/4˝ 

због неуклапања оса радијат.веза 

 

пауш

ал 

 

2 

    

24. Преправка полазног и повратног вода  

  1/2 ˝због неуклапања оса радиј. веза 

 

пауш

ал 

 

4 

    

25. Набавка и уградња челичних цеви полазног и повратног 

вода  5/4˝ у сутерену селекције 

 

 

м   

 

 

2 

    

26. Набавка и уградња хамбуршких лукова  
Р 90      5/4˝  

 

ком 

 

6 

    

27. Набавка и уградња кугластих славна 5/4˝   

   ком 

 

2 

    

28. Набавка и уградња холендера  5/4 ˝    ком 2     

29. Набавка и уградња алумин. изолације и постављање 

минералне вуне  ≠ 50 мм на спољном полазном и 

поврат. воду  цеви  5/4˝ и 4 хамбуршка лука   

 

комп

л. 

 

 

2 

    

30. Израда челичног левка  од челичних цеви Ø 3/4˝ Л= 110 

мм,у доњем делу са израдом навојне везе,и цеви Ø 3 

˝Л= 200 мм,заштићеног основном бојом 

 

комп

л 

 

 

1 

    

31. Спољна заштита уграђених цеви ,чепова,основном и лак 

температурном бојом у 2 премаза 

комп

лет 

 

1 

    

32. За фитинг,заптивни и ситан потрошни       
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материјал,Оксиген ,дисугас,жице за варење 

,електроде,,узима се  50   % од ставке  позиција  

23,24,25,26, 

                                   0,5 × 

 

50 % 

33. Припремно завршни радови пауш

ал 

1     

                                                                                             УКУПНА ВРЕДНОСТ   (1-33):   

*Ценом обухватити и трошкове транспорта радника и опреме. 

 
 

 

 

 

Датум и место:                                                                                Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                                                                                           

___________________________                                                          М.П.                                                    ________________________ 
*У случају заједничке понуде, 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 потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде 
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X   ОБРАЗАЦ 4 

 Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у 

котларницама и одржавање грејне инсталације, ЈН бр.11/15 

 

                         
 

 

 

ИЗЈАВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У 

СЛУЧАЈУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице 

понуђача, дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

да ће Понуђач 

________________________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача),  у случају доделе уговора, бити обавезан 

да приликом потписивања уговора достави следеће средство финансијског 

обезбеђења испуњења својих уговорних обавеза: 

 

 

- Оригинал сопствену бланко сопствену меницу, са клаузулом „без 

протеста“, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице за добро 

извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а, која траје 

најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 
 

*Образац 4 копирати и доставити за сваку партију посебно. 
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XI   ОБРАЗАЦ  5 

Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у 

котларницама и одржавање грејне инсталације, ЈН бр.11/15 

 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   
(навести назив и адресу понуђача), доставља укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде, како следи у табели:  
 

 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.                                                              
 
Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

*У случају заједничке понуде, 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 потписивати 

и печатом оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом 

понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде. 
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XII  ОБРАЗАЦ 6 

Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у 

котларницама и одржавање грејне инсталације, ЈН бр.11/15 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

(Назив и адреса понуђача)  
даје: 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 

понуду у поступку јавне набавке - Услуга – Услуга прегледа и одржавања 

гасних инсталација, уређаја и опреме у котларницама и одржавање грејне 

инсталације, ЈН бр.11/15 поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

  
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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XIII  ОБРАЗАЦ 7 

Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у 

котларницама и одржавање грејне инсталације, ЈН бр.11/15 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 
 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ 

Понуђач  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(навести назив  и адресу понуђача)  у поступку јавне  набавке  Услуга – 

Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у 

котларницама, ЈН бр.11/15 обликована по партијама, број 11/15 поштовао је 

све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је 

ималац права интелектуалне својине. 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

  
 

 

Напомена: *У случају заједничке понуде, 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 потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно 

дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део 

заједничке понуде. 

 

 

 

XIV – ОБРАЗАЦ 8 
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Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у 

котларницама и одржавање грејне инсталације, ЈН бр.11/15 

 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 
Услов je да је понуђач у периоду не дужем од две године до дана 
објављивања позива за подношење понуда закључио минимум два уговора 
за вршење услуге  која је предмет набавке, у вредности од најмање  
___________________________ по Уговору. 

 

Редни 

број 

Број и датум закључења 

уговора 

Вредност уговора 

 

1.   

2.   

 

 

Уз образац 8 доставити:  

 Образац 8а – Потврда правних субјеката са којима су закључени 

уговори, као доказ да су услуге извршене у свему у складу са 

уговорима наведеним у Обрасцу 8 – Референтна листа. 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

 

*У случају заједничке понуде, 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 

потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати 

споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде. 

** Образац копирати у случају већег обима података. 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 8а 
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Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у 

котларницама и одржавање грејне инсталације, ЈН бр.11/15 

  

 

Правни субјект  

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ:   

Особа за контакт  

           

П О Т В Р Д А 

којом потврђујемо да је 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________, (назив и 

адреса понуђача), по основу Уговора, број_____________________________од 

___________________________________, извршио услугу у свему у складу са 

условима из наведеног Уговора. 

Ова потврда се издаје на захтев 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________, ради 

учествовања у отвореном поступку јавне набавке услуга – Услуга прегледа и 

одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у котларницама и 

одржавање грејне инсталације, редни број 11/15. Тачност наведених података, 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, својим потписом и 

печатом потврђује. 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

                                                                                          

 *Образац копирати и доставити за сваки уговор наведен у Референтној 

листи.  
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XV  ОБРАЗАЦ 9 

Услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у 

котларницама и одржавање грејне инсталације, ЈН бр.11/15 

 

 

 
 

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ МЕСТА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 
 

 
 

 

 
 

МЕСТО ОБИЛАСКА: ________________________________________________ 

                                                 ________________________________________________ 
 

ДАТУМ ОБИЛАСКА: ________________________________________________ 

                                                 ________________________________________________ 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ________________________________________________ 

                                                 ________________________________________________ 
 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСТАВНИКА 

ПОНУЂАЧА:              _________________________________________________ 

                                              

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСТАВНИКА 

НАРУЧИОЦА:            _________________________________________________ 

 

  

Потпис представника понуђача  Потпис представника наручиоца  

  

     

 

 

 

    

Датум:    

 

 

Контакт особа: Биљана Тривић, тел.064/8406-091. 
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