
 

 

ЈКП „Топлана-Ваљево“ 
14000 Ваљево, Обилазни пут бб;  tel/faks: 014/3511-(916-918);  e-mail: vagrejanje@ptt.rs 

Број:     1909 
Датум:    15.05.2018. године 
    

 

ПРЕДМЕТ:   Измена  конкурсне документације број 1815 од 08.05.2018. године                 
                      за - ЈН бр.05/2018 - замена управљања у топлотним подстаницама 
  
Врши се измена конкурсне документације и то:  
 

1. У делу II - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, 
евентуалне додатне услуге и сл: 

- на страни 5/33 у делу који се односи на евентуалне додатне услуге и 
слично тако да гласи: Повезивање путем интернет комуникационог рутера 
на Scada надзорни систем Топлане Ваљево на платформи Wonderware са 
израдом апликације приказа рада подстанице, као и архивирање података 
ради спровођења анализа рада према постојећим софтверским 
апликацијама. 

- на страни 6/33 у тачки 2. табеле Спецификација услуга и опреме тако да 
гласи: Инсталирање софтвера за вођење рада топлотне подстанице у 
Објектима Карађорђева 123, Карађорђева 75, Хајдук Вељкова 38 и 
Ваљевска Гимназија и шеме повезивања јединица у постојећи командни 
орман у који je био уграђен контролер АPEX 10 за сваку подстаницу 
 

2. У делу III -  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН 
и упутство како се доказује испуњеност тих услова на страни 7/33 у тачки 
1. у делу који се односи на испуњеност додатних услова тако да гласи:  
За испуњеност додатних услова у поступку јавне набавке дефинисаних 
чл. 76. Закона понуђач мора доказати: 

1) да располаже довољним пословним капацитетом и то: 
-  да је у претходних пет година (2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. 
године) извршио замену Apex јединице и повезивање на надзорни 
систем у најмање 1 подстаници и да је понуђени контролер 
уградио у најмање 10 подстаница са комплетним вођењем 

 

3. У Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2) у 
тачки 2. тако да гласи:  Инсталирање софтвера за вођење рада топлотне 
подстанице у Објектима Карађорђева 123, Карађорђева 75, Хајдук 
Вељкова 38 и Ваљевска Гимназија и шеме повезивања јединица у 
постојећи командни орман у који je био уграђен контролер АPEX 10 за 
сваку подстаницу 

                         
У прилогу: 

- Измењен део II - Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења, евентуалне додатне услуге и сл. 

- Измењена страна 7 дела III -  Услови за учешће у поступку јавне набавке 
из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

- Измењен Образац 2 - Образац структуре цене са упутством како да се 
попуни 
 

 Комисија за јавну набавку 
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II     ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

             
Замена управљања изводи се у 4 (четири) топлотне подстанице у циљу 
елиминисања прекида рада и честог преласка у ручни режим, а  чиме се  
обезбеђује поуздан, стабилан рад подстанице.  
 

Техничке  спецификације: Сви делови морају задовољавати техничке захтеве и 
стандарде који су дефинисани техничким спецификацијама произвођача 
опреме, а односе на све техничке карактеристике везане за квалитет 
материјала, квалитет обраде, димензије и стандарде. Делови морају имати ЦE 
знак.  

Понуђач је обавезан да уз испоруку достави доказе да делови који су понуђени 
одговарају специфицираним деловима и морају имати исте техничке 
карактеристике као тренутно уграђени, с обзиром да се ради само о делимичној 
замени постојећих. Начин уградње и електро повезивање мора бити такав да 
не утиче на стварање додатних трошкова, осим онога што је дефинисано 
структуром цена. 

Врши се замена ПЛЦ регулатора рада који мора имати инсталиране 
програмабилне апликације које садрже постојећи развијен напредни систем 
управљања: Програми грејања: - радни дани сваки појединачно са најмање 4 
независна периода (нормални или редуковани режим у функцији времена); - 
викенд режим (субота и недеља сваки независтан); - „холидеј програм“ 
(временски период од више дана са периодима грејања и редукованог режима 
најмање 4 периода)  у реалном времену, а у функцији секундарне температуре 
потисног вода грејања и спољне температуре.  

Програми за задавање криве грејања: - функција спољна температура 
температура потисне секундарне воде у минимално 6 тачака; - параметрирање 
функције рада пумпе секундара по основу минималне референтне температуре 
потиса секундара и минималне спољне температуре; паралелан померај криве 
грејања у опсегу ( +6 - 6 степени ); - офсет параметрирање улаза у дозвољеном 
опсегу сваки независно.  Подешавање рада и параметара мора бити доступно 
на самом ПЛЦ контролеру и са постојеће Scada апликације из сервисног менија 
који мора бити доступан само логованом овлашћеном сервисеру. У сервисном 
менију корисник мора имати приказе онлајн свих аналогних величина са 
калориметра, температурних давача, давача притиска и стања дигиталних 
улаза и излаза. 

Код избора заменског ПЛЦ-а Понуђач је обавезан да изврши инсталацију 
сервисног менија на једном радном рачунару и на 6 надзорних рачунара у 
топлани и на минимум два таблет рачунара са андроид оперативним системом.  

Извршилац врши уградњу и повезивање ПЛЦ јединице као и неопходне 
додатне опреме напајања, потребних заштитних елемената, ситног монтажног 
материјала, а према шеми која је одобрена од стране Наручиоца. 

Сва постојећа мерења која се налазе у подстаници, као и додатна за коју ће 
опрему и инсталацију омогућити Наручилац, морају бити саставни део услуге. 
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Након уградње и оптимизације рада за сваку подстаницу се израђује Scada 
приказ који садржи елементе који се налазе у подстаници са приказом 
преузетих вредности параметара, начина рада и податке чува у постојећој бази 
података, како би били доступни постојећим протоколима за анализу рада 
подстаница. 

ПЛЦ јединица регулатор температуре и начина рада служи за вођење топлотне 
подстанице у реалном времену-мора имати минимум следеће карактеристике: 

- Основни модул са WEB апликацијом и даљински програмибилан са SCADA 
апликацијом Топлане Ваљево са 8 АИ (аналогни улази) и 4 ДО релејни 
излази напон напајања 24 Vdc 

- М-bus комуникацију за минимум 10 уређаја 

- Модул за проширење са минимално 8 дигиталних улаза и 8 дигиталних 
излаза као и 8 аналогних улаза. Модул мора поседовати МBus интерфејс за 
комуникацију са калориметрима и пумпама са М Bas модулом 

Комуникациони модул мора имати могућност промене брзине преноса и  
уградње независне спољне антене која ће омогућити пријем сигнала 
мобилног оператера, с обзиром да се ради о подрумским просторијама у 
којима се налазе топлотне подстанице 

   

 Рок извршења: 65 дана 

 Место испоруке: Магацин ЈКП „Топлана-Ваљево“, Обилазни пут бб за 
делове који се уграђују, где се врши квантитативни и квалитативни пријем пре 
уградње. Извршилац преузима делове приликом уградње у конкретну 
подстаницу. 

 Евентуалне додатне услуге и слично: Повезивање путем интернет 
комуникационог рутера на Scada надзорни систем Топлане Ваљево на 
платформи Wonderware са израдом апликације приказа рада подстанице, као и 
архивирање података ради спровођења анализа рада према постојећим 
софтверским апликацијама. 
 

 Гарантни рок: минимум 18 месеци од уградње од стране овлашћеног 
сервисера или 24 месеци од дана испоруке. 

 Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције  квалитета: 

Контролу функционисања испоручених делова Наручилац ће пратити у току  
гарантног рока 18 месеци од дана уградње или 24 месеци од дана испоруке. 
Наручилац има права да за све недостатке у функционисању захтева њихово 
отклањање у року не дужем од 3 радна дана, поправком или заменом новим 
оргиналним елементом од стране овлашћеног радника Испоручиоца. 

Пратећа документа везана за испоруку као што су шема повезивања коју је 
одобрио Наручилац, гаранцијски листови, технички листови и остала 
документација су саставни део испоруке. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА И ОПРЕМЕ 

 

1. Уградња, повезивање и испорука ПЛЦ јединица за вођење рада                             
топлотне подстаницe   
Компатибилна са ПЛЦ јединицом Clorius, 2x8 аналогних улаза, 8 
дигиталних улаза, 4 дигитална релејна излаза и 8 дигиталних излаза и  
МBus интерфејсом Web приступом напоном напајања 24Vdc 
 

ТИП ПЛЦ јединице понуђене  __________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

ком 4 

   

2. Инсталирање софтвера за вођење рада топлотне 
подстанице у Објектима Карађорђева 123, 
Карађорђева 75, Хајдук Вељкова 38 и Ваљевска 
Гимназија и шеме повезивања јединица у постојећи 
командни орман у који je био уграђен контролер АPEX 
10 за сваку подстаницу 

 
 

паушално 

 
 

ком 4 

3.  А) Успостављање комуникације са SCADA надзорним 
системом у Топлани и израда графичког приказа са 
приказом радних параметара и смештањем у базу 
података са повезивањем на протоколе анализе 
подстанице у наведеним Објектима у тачки 2 
Б)  Инсталација сервис протокола према техничком 
захтеву на радној станици и надзорним рачунарима 
В) Интегрисање података за обраду у постојећу 
апликацију анализе рада топлотних подстаница 

 
 
 
 

паушално 

 
 
 
 

ком 4 

4. Испорука повезивање и успостављање сигурне везе са SCADA 
надзорним системом  
Комуникациони предајник пријемник (РУТЕР) Тип HUAWEI B683 напон 
напајања 5Vdc или сличан у свим комуникационим и напојним 
карактеристикама и антеном мин. дужине 10м 
ТИП понуђеног комуникационог модела ____________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

 
 
 

ком 4 

 
 

          Датум                                                                                    Понуђач     
 
________________                        М.П.                              __________________ 
 

  
Напомене:  
Поглавље II понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује  да прихвата све наведене техничке захтеве.  
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 III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

 

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

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

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

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

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона); 

  
За испуњеност додатних услова у поступку јавне набавке дефинисаних чл. 76. 
Закона понуђач мора доказати: 

1) да располаже довољним пословним капацитетом и то: 
-  да је у претходних пет година (2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. 
године) извршио замену Apex јединице и повезивање на надзорни 
систем у најмање 1 подстаници и да је понуђени контролер 
уградио у најмање 10 подстаница са комплетним вођењем 

 
 

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
под редним бројем 1, 2, 3 и 4 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 
1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1. испуњеност услова неопходног пословног капацитета: 
- изјава понуђача на свом меморандуму потписана и оверена од стране 
овлашћеног лица са наведеним наручиоцима, описом услуге, годином 
извршења посла и лицима за контакт код наручиоца 
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ОБРАЗАЦ 2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
  

 
Р. 
бр. 

 
Назив дела (ознака и карактеристике) 

  

Коли-
чина 
(ком) 

  Једин.  
цена без 

ПДВ 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

1. Уградња,  повезивање и испорука ПЛЦ јединица 
за вођење рада топлотне подстанице  
Компатибилна са ПЛЦ јединицом Clorius, 2x8 
аналогних улаза, 8 дигиталних улаза, 4 дигитална 
релејна излаза и 8 дигиталних излаза и МBus 
интерфејсом Web приступом напоном напајања 
24 Vdc 
ТИП ПЛЦ јединице понуђене 
__________________________________________
__________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

 
4 

  

2. Инсталирање софтвера за вођење рада топлотне 
подстанице у Објектима Карађорђева 123, 
Карађорђева 75,  Хајдук Вељкова 38 и Ваљевска 
Гимназија и шеме повезивања јединица у 
постојећи командни орман у који је био уграђен 
контролер APEX 10 за сваку подстаницу 

 
 
 
4 
 

 

  

3. А) Успостављање комуникације са SCADA 
надзорним системом у Топлани и израда 
графичког приказа са приказом радних 
параметара и смештањем у базу података са 
повезивањем на протоколе анализе подстанице у 
наведеним Објектима у тачки 2 
Б) Инсталација сервис протокола према 
техничком захтеву на радној станици и надзорним 
рачунарима 
В) Интегрисање података за обраду у постојећу 
апликацију анализе рада топлотних подстаница 

 
 
 
 
 
4 

  

4. Испорука, повезивање и успостављање сигурне 
везе са  SCADA надзорним  системом  
Комуникациони предајник пријемник (РУТЕР)                  
Тип HUAWEI B683 напон напајања 5Vdc или  
сличан у свим комуникационим и напојним 
карактеристикама и антеном мин. дужине 10м 
ТИП комуникационог модела понуђеног 
__________________________________________
__________________________________________ 

 
 
4 

  

Укупан износ без ПДВ-а:  
Износ ПДВ-а:  

Укупан износ са ПДВ-ом:  

 
 
Датум: ___________________.                                __________________________ 

                                                                М.П.                 Потпис овлашћеног лица 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
У колону Јединична цена без ПДВ-а уписати јединичну цену без ПДВ-а за 
наведене ставке, у колону Укупна цена без ПДВ-а  уписати укупан износ без 
ПДВ-а за наведену количину   
Укупан износ без ПДВ-а - уписати укупан износ без ПДВ-а (збир 1-4) 
Износ ПДВ-а - уписати колико износи обрачуната вредност ПДВ-а за збир 1-4 
Укупан износ са ПДВ-ом - уписати укупан износ са ПДВ-ом за збир 1-4  
 
                                      
Напомене:  
Образац структуре цене 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 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 структуре цене 
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