
 

 

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

Број:      3134 
Датум:     21.08.2018. године 
    
 
 

ПРЕДМЕТ: Измена  конкурсне документације број 2961 од 03.08.2018. године    
за - ЈН бр. 10/2018 - инсталација компримованог природног гаса за 
потребе гасификације ЈКП „Топлана-Ваљево“ и конверзија 
постојећег мазутног горионика у комбиновани горионик са ниском 
емисијом NОx и измена циркулације напојне воде и димног канала 
котла 30 MW 

 

   
 
Врши се измена конкурсне документације и то:  
 

1. У поглављу VI - Модел уговора  -  мења се члан  21.  став 2. (за добро 
извршење посла) у делу који се односи на рок важности и гласи:    

Извођач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења овог Уговора 
преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће 
бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и 
без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности 28.02.2019. године.  
 

2. У поглављу VII - Упутство понуђачима како да сачине понуду у тачки 11. 
Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 
обезбеђења испуњења обавеза понуђача мења се став 3. (банкарска 
гаранција за добро ивршење посла) у делу који се односи на рок важности 
на страни 89/93 и гласи: 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први 
позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење 
посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, 
са роком важности 28.02.2019. године.  
 
 
 

У прилогу: 
- Измењен члан 21. став 2. Модела уговора (страна 78/93) 
- Измењена тачка 11. став 3. Упутства понуђачима како да сачине понуду 

(страна 88/93 и 89/93) 
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Средства финансијског обезбеђења  

Члан 21. 
 

За примљени аванс 

Извођач  се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију у вредности захтеваног аванса, која ће бити са 
клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на 
приговор. Банкарска гаранција за тражени аванс издаје се у висини уговорене 
вредности аванса са ПДВ-ом, са роком важности  25.12.2018. године.  
 

За добро извршење посла 

Извођач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења овог Уговора 
преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити 
са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на 
приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 28.02.2019. 
године.  
 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају 
да Извођач не буде извршавао све своје обавезе  у роковима и на начин 
предвиђен Уговором. 
 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 
продужи. 
 
За отклањање грешака у гарантном року  
Извођач се обавезује да, приликом записничке примопредаје радова, преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће 
бити са клаузулама неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права 
на приговор. 
 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року издаје се у 
висини од 5% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, а важност исте 
почиње да тече од дана извршене примопредаје радова и траје 5 (пет) дана 
дуже од истека гарантног рока из члана 19. Уговора.  
 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико Извођач у току трајања 
гарантног рока не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  
 
Осигурање, обезбеђење и чување градилишта и сношење ризика 
 

Члан 22. 
 

Извођач је дужан да пре почетка извођења радова, а до примопредаје, о свом 
трошку осигура до њихове пуне вредности материјал и опрему од уобичајених 
ризика.  
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду.    
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност.    
У цену је урачуната испорука предметних добара на адресу наручиоца.  
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  
 
11.  ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Сваки понуђач je дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде у износу од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 
Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити 
неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив, са 
роком важења 45 дана од дана отварања понуда.  
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач 
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о 
јавној набавци. 
Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, понуда 
ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора 

преда наручиоцу банкарску гаранцију у вредности захтеваног аванса, која ће 
бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без 
права на приговор. Банкарска гаранција за тражени аванс издаје се у висини од 
100% од укупне вредности аванса са ПДВ-ом, са роком важности 25.12.2018. 
године.  
 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора 
преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на 
приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 
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10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 28.02.2019. 
године.  
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају 
да Извођач не буде извршавао све своје обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором.  
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 
продужи. 
 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом записничке примопредаје  
предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, 
наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за 
отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 5% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 5 (пет) дана дужим од 
гарантног рока.   
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који 
би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

 

Прилог: Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде на износ 2% 
вредности понуде и писма о намерама пословне банке у вези са издавањем 
банкарских гаранција за тражени аванс у висини захтеваног аванса, добро 
извршење посла (10%) и отклањања грешака у гарантном року (5%). 
 
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 – ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево, Обилазни пут бб, на е-mail: 
vagrejanje@ptt.rs или факсом на број 014/35-11-130  тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека 
рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева  за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  објавити 
на Порталу јавних набавки. 
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