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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке бр. 10/2018 број 2864 oд 30.07.2018. године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку бр. 10/2018 број 2865 од 30.07.2018. 
године припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
    

у отвореном поступку за јавну набавку 

- 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 -  
ЈН бр. 10/2018 

 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

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. 

4 

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

49 

IV Критеријуми за доделу уговора 55 

V Обрасци који чине саставни део понуде 59 

VI Модел уговора 71 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 83 
 

    
Укупан број страна конкурсне документације:  93 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

    

  

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 10/2018 су радови - 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;  
назив и ознака из општег речника набавке:  
45454000 - радови на реконструкцији 

42161000 - топловодни котлови 
 
Предметна набавка подразумева супституцију течног горива (мазут) природним 
гасом-КПГ котла ВК1 са извођењем реконструкције на повећању ефикасности и 
смањењу NОx у продуктима сагоревања на котлу ВК1 при раду на природни 
гас.  
 
2. Партије 

Набавка није обликована по партијама.  
 
3. Контакт 

Особа за контакт: Жељка Стојаковић,  e-mail: vagrejanje@ptt.rs   
Пријем електронске поште врши се радним даном (понедељак-петак) у радно 
време Наручиоца од 07:00-15:00 часова. Сва документација која је послата 
после радног времена Наручиоца телефаксом и електронском поштом, 
сматраће се да је примљена првог наредног радног дана Наручиоца.  
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      II     ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ 
  

  

                              МОДЕРНИЗАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  
                                      Топлане ЈКП „Топлана-Ваљево“ 

 
 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 
за израду пројектно-техничке документације и извођење радова на 
модернизацији ЈКП „Топлана-Ваљево“ (гасификација топлане ЈКП „Топлана-
Ваљево“ са енергентом компримовани природни гас КПГ са реконструкцијом 
сагоревања за смањење NОx у продуктима сагоревања и напајања водом 
котла ВК1 снаге  30MW у топлани).  
 
 
УВОД 

 
Обавезе перманентног, поузданог, квалитетног и економски најисплативијег 
снабдевања топлотном енергијом стамбених и пословних објеката у Ваљеву са 
једне стране, и потреба за смањењем емисије продуката сагоревања, а самим 
тим и повећаном заштитом животне средине наметнули су захтев да се у 
оквиру постојећег објекта топлане изврши гасификација компримованим 
природним гасом (КПГ). Увођење КПГ-а ће омогућити рад котла снаге 30MW са 
гасовитим горивом као главним горивом, а реконструкција горионика са 
реконструкцијом димног канала и напајања котла у циљу повећања његове 
енергетске ефикасности допринеће испуњењу претходно постављеног циља - 
што јефтинија производња и што нижи степен загађења животне средине. 
Резервно гориво овог котла и топлане остаје и даље мазут. 
  
ЈКП „Топлана-Ваљево“ као једини енергент за производњу топлотне енергије 
сада користи мазут. С обзиром да постоји обавеза, ради сигурности у 
производњи и испоруци топлотне енергије, поседовања бар два горива, то се 
увођење природног гаса намеће као решење које доноси огромну предност у 
сигурној, енергетски ефикасној и економичној производњи. Поузданост и 
сигурност снабдевања топлотном енергијом корисника у постојећим стамбеним 
и пословним објектима у граду Ваљеву се битно унапређује, а емисија 
продуката сагоревања ће се довести у оквире Правилника о граничним 
вредностима који су захтевани и у записницима еколошких инспектора 
приликом редовних контрола. 
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Овим пројектом предвиђени су захвати који се реализују у оквиру круга и 
котларнице Топлане Ваљево у циљу повећања економичности, ефикасности и 
повећања сигурности постројења и то: 
 
-    гасификација једног горионика TO Ваљево - увођење природног земног гаса 
као главног горива изградњом мерно-регулационе станице и гасовода за  КПГ 

-    конверзија мазутно/гасног горионика на постојећем котлу ВК1 у горионик за 
емисију са ниским NOx и његово повезивање на природни земни гас;  
-   уградња утилизатора у напојном кругу котла ВК1 ради повећања степена 
ефикасности коришћењем енергије димних гасова за загревање улазне воде у 
котао.   
 
Постојећи котао ВК1 као гориво користиће компримовани природни гас (КПГ) - 
резервно гориво је мазут. Овим пројектом предвиђа се увођење компримованог 
природног гаса у комплекс TO Ваљево и реконструкција на делу мазутне 
инсталације и опреме  (циркулација топле воде, рециркулација димних гасова, 
реконструкција горионика). 
Постојећи котао ВК1 je стрмоцевни котао предвиђен за рад са компримованим 
природним гасом и течним  горивом – мазутом на којем је предвиђена 
конверзија мазутног горионика SKVG 300 производње „SAACKE“ Bremen (који је 
у раду на мазут код инвеститора). 
Главни машински пројекат реконструкције на котлу  ВК1 – TO Ваљево мора 
бити у сагласности са главним грађевинским и електро пројектом и у 
сагласности са одредбама Закона о планирању и изградњи објеката и 
Правилнику о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и 
одржавање гасних котларница.  
 
 
1.0 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
Топлана Ваљево подмирује потребе потрошача за загревање стамбених и 
пословних објеката у Ваљеву.  
 
Потребе потрошача за топлотном енергијом могу се подмирити посредством 2 
(два) котла који као енергент користе нискосумпорни мазут. Тренутно се сада у 
дневном раду користи само један котао ВК1 или ВК3, чиме се у потпуности 
задовољавају потребе прикљученог конзума у свим метео условима током 
грејне сезоне. Инсталација вреловодна, мазутна и систем управљања и 
надзора дају могућност једновременог рада оба котла. Инсталисане потребе 
корисника топлотне енергије за сада се могу подмирити радом једног котла.  
Постојећи котлови су:   
ВК1 капацитета 30 MW – производње „Remming“ Нови Сад 

ВК3 капацитета 50 MW – производње КИРКА-СУРИ Београд 

Грађевински објекат производног погона је монтажне конструкције са носећим 
челичним стубовима I.NP32. 
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Објекат је у потпуности одговарајући са потребним простором за технолошки 
потпуно функционално расподељену опрему. Функционалне целине: 
пумпарница, вентилаторски део, простор секундарног грејања мазутна станица, 
складиште мазута и два нисконапонска разводна постројења и трафо станица. 
Руковаоци имају простор командне собе за праћење и управљање радом 
постројења и праћење рада предаје топлотне енергије у топлотним 
подстаницама на два раздвојена  SCADA система и међусобном комуникацијом 
путем независне серверске мреже.  
 
Котларница је на течно гориво- мазут и прописно је противпожарно обезбеђена.  
  
Течно гориво-мазут се складишти у надземном вертикалном резервоару 
горива. Лоциран је у простору бетонски обезбеђеном у делу парцеле поред 
мазутне станице. 
Вреловодни котлови су преко циркулационог система у пумпној станици 
директно повезани на вреловод града Ваљева, преко кога се снабдевају сви 
потрошачи топлотном енергијом.  
 
 
ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
2.  ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК  (НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ - ПРОЈЕКТНИ ЗАХТЕВИ) 
 

За потребе Наручуиоца ЈКП „Топлана-Ваљево“ потребно је извршити израду 
пројектно-техничке документације, испоруку опреме и извођење радова по 
систему ”кључ у руке” на гасификацији котла ВК1 и његову модернизацију, а све 
у складу са Правилником о граничним вредностима емисије (ГВЕ) Републике 
Србије („Сл. гласник РС“ бр. 06/16), чиме се остварује смањење трошкова 
производње, побољшање енергетске ефикасности и битно смањење 
аерозагађења. 
Основно гориво за ВК1 ће бити КПГ, а мазут се задржава као резервно гориво. 
 
Под гасификацијом и модернизацијом котла ВК1 у смислу овог пројектног 
задатка предвиђено је следеће: 
 

1. Мерно-регулациона станица (МРС) за компримовани природни гас (КПГ) 
укључујући претакалиште за трејлере минималног капацитета 3300m3/h и 
излазног притиска 1,5-2,0 bara; 
2. Унутрашњи разводни гасовод од МРС до потрошача (котла ВК1) радног 
притиска p=2-3 (2,5) bar, 
3. Топловод потребног DN за обезбеђење топле воде за загрејаче гаса у МРС-
КПГ. 
4. Остали радови везани за прилагођавање постојеће котларнице прописима за 
гасне котларнице. 
5. Конверзију мазутног горионика тип SKVG-300, вреловoдног стрмоцевног 
котла ВК1 производње Remming Нови Сад називног капацитета 30MW у 
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комбиновани горионик са ниским NОx за рад на природни гас и мазут са 
рецуркулацијом димних гасова ради додатног смањења емисије NОx при раду 
на природни гас по захтеву важећих стандарда и правилника.   

6. Испорука и уградња утилизатора ради повећања степена корисности на 
линији напајања котла 30MW oд колектора повратне воде до улаза у котао, 
чиме треба обезбедити око 2 MW топлотне енергије из димних гасова при 
максималном оптерећењу котла и раду на мазут.  
       

Приликом израде пројектно-техничке документације поштовати одредбе Закона 
о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009,...одлука УС, 
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014 ) и Правилника 
о класификацији објеката („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015), нарочито:  

1. Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и 
одржавање гасних котларница (”Службени лист СФРЈ” бр. 10/90 и 52/90); 

2. Стандарда IGEM/UP/ 5.2. едиција Станице за снабдевање 
компримираним природним гасом 

3. Интерни прописи ЈП Србијагас о КПГ-у (Октобар 2009. године).    
        

        Пројектно-техничком документацијом обухватити следеће делове: 

 

1. Израда пројекта за грађевинску дозволу гасификације Топлане и 
реконструкције напајања котла ВК1 

• Грађевински пројекат 

• Машински пројекат 

• Eлектропројекат 

2. Пројекат заштите од пожара 

3. Елаборат зона опасности 

4. Израда пројекта за извођење 
 

Пројекте усагласити са постојећим и планираним инсталацијама и објектима.  
Приликом пројектовања у свему се придржавати Локацијских услова за 
изградњу инсталација компримованог природног гаса са мерно-регулационом 
станицом издатих од Градске управе града Ваљева,  Одељење за урбанизам, 
грађевинарство,…. број ROP- VAL-11032-LOC-1/2018 oд 31.05.2018. године, а 
на основу Идејног решења бр. GD.2018.04.03 IDR урађеног од предузећа ”Gas 
desingn” doo из Београда.  
Пројекат за грађевинску дозволу мора бити у складу са Законом о планирању и 
изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења техничке контроле према класи намене објекта (”Сл. Гласник РС” бр. 
92/16) за категорију ”Г”. 
Пројектним захтевима је дефинисан обим пројектовања (дат у наставку), док је 
обим пројектне документације дефинисан Законом о планирању и изградњи и 
Правилником  о садржини, начину и поступку израде и начин вршења техничке 
контроле према класи намене објекта (”Сл. Гласник РС” бр. 92/16) за категорију 
”Г”, као и пратећим подзаконским актима.  
 

mailto:vagrejanje@ptt.rs


ЈКП “Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 Ваљево 
Тел: 014/35-11-916 (до 918), е-mail: vagrejanje@ptt.rs 

Конкурсна документација 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 
 

страна 8 од 93 
 

       

 

3.0.  ПРОЈЕКТНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА 

ГАСИФИКАЦИЈЕ 

 

A)        МАШИНСКИМ  ПРОЈЕКТОМ ДЕФИНИСАТИ СЛЕДЕЋЕ: 
 

1.   Мерно-регулациону станицу за компримовани природни гас 
(МРС-КПГ) капацитета 3300 Sm3/h са двостепеном редукцијом 
притиска. Потребан притисак на излазу из МРС-КПГ је 2,5 bara. 
 

У оквиру МРС-КПГ треба испунити следеће захтеве:  
 
1.1.  Претакачки мост са три линије опремљен потребном запорном, мерном и 
сигурносном арматуром (break away вентил) за безбедно повезивање 2 (два) 
трејлера путем флексибилних црева за КПГ.  
1.2. Први степен редукције притиска - три загрејачко регулационе линије. 

Свака линија минималног капацитета 1200  m3/h, укупно Q = 3 x 1200 m3/h,  
при pul =15 – 200 bara, pizl =6 – 8 bara.  

Свака линија мора бити опремљена: 
-    сигурносно блокадним вентилом високог и ниског притиска за заштиту  
     загрејача гаса и првог степенa редукције притиска; 
-  Топловодним загрејачем гаса опремљеним трансмитерима за регулацију 

и контролу температуре воде и гаса у Ех изведби. На инсталацији топле 
воде предвидети блокадне вентиле за заштиту инсталације од 
превисоког притиска.  Пројектом предвидети уградњу топловодног 
загрејача гаса одговарајућег топлотног капацитета. 

1.3. Мерна линија са обилазним водом и мерачем протока одговарајућег опсега 
и електронском коректуром протекле запремине по притиску и температури. 
Мерење предвидети после првог степена редукције. 
1.4.  Други степен редукције притиска - две регулационе линије (радна + 
резервна) свака линија капацитета Q = 3300 m3/h, са регулаторима притиска, 
блокадним вентилима и пригушивачем буке, при pul = 6 - 8 bar,  pizl  = 1,5 – 2,0  
bar 
1.5. Пумпу и потребну арматуру и цевовод којом се обезбеђује топла вода за 
загрејаче  КПГ-а (сопствена потрошња) из мазутне станице.  
1.6. Монтажни објекат за смештај станице израђен од сендвич панела са 
испуном од камене вуне у циљу смањења нивоа буке.  
У оквиру МРС станице за КПГ након регулатора притиска гаса предвидети 
адекватне уређаје за смањење нивоа буке.  
     
2. Гасовод  од MРС за КПГ до гасне рампе горионика у котларници 

Гасовод треба да буде израђен од челичних бешавних цеви минималних 
карактеристика материјала P 235 TR1 у складу са стандардом SRPS EN 10220. 
Пројектом обрадити надземно вођење гасовода, делимично по постојећим 
објектима и носачима и новим стубним и конзолним носачима.  
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Прорачун чврстоће гасовода и хидраулички прорачун урадити у свему према 
захтевима важећих стандарда и правилника и то: 
   • Правилника за несметану и безбедну дистрибуцију гаса гасоводима 
притиска до 16 бар („Сл. гласник РС“ бр.  86/2015) и 

  • Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, 
погон и одржавање гасних котларница. 
    

3. Прорачун вентилације простора котла ВК1 и усклађивање 
котларнице са захтевима  
Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и 
одржавање гасних котларница.  

 
 
Б)           ЕЛЕКТРО ПРОЈЕКТОМ ДЕФИНИСАТИ СЛЕДЕЋЕ: 
 
Електро радови у оквиру  МРС-КПГ ПРОЈЕКАТ И ИЗВОЂЕЊЕ 

- Инсталација уземљења платформе (трејлера), МРС-КПГ, претакалишта, 
стубова и надземног гасовода до котларнице;  
-  Електро инсталација напојног кабла од места прикључка у мазутној станици 
са разводним орманом прикључка РО-П и напојни кабл од РО-П до електро 
командног ормана (ЕКО) за  одговарајућу снагу (за извршне елементе унутар 
МРС-КПГ)  и инсталацију од ЕКО до извршних елемената у МРС за КПГ, 
укључујући и осветљење МРС за КПГ; 
- Електро инсталација за потребе напајања и управљања радом циркулационе 
пумпе топле воде за потребе рада водених загрејача гаса; 
- СМС систем за даљинско јављање притиска на улазу у МРС-КПГ.  
 

Електро радови за потребе котларнице 

Предвидети и извести све неопходне додатне електро радове како би се погон 
котловског постројења ускладио са захтевима Правилника о техничким 
нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница 
(тастер хитни стоп, нужно осветљење и др.) 
 
Систем за детекцију гаса     ПРОЈЕКАТ И ИЗВОЂЕЊЕ 

Пројектом дефинисати систем за детекцију гаса у околини угроженог подручја, 
непосредно поред котла ВК1 који ће користити природни гас као главно гориво, 
а мазут као алтернативно и гасних рампи. Детекторе поставити изнад 
угроженог подручја.  
Приликом одређивања система за детекцију гаса, нарочито у погледу 
дефинисања централног уређаја предвидети: 

 да централни уређај буде микропроцесорски контролисан, са 
једноставним     начином употребе, 

 да даје статус грешке, 
 флексибилну конфигурацију софтвера који омогућава комплетно 

програмирање различитих прагова аларма и мерних вредности везаних 
за детектор  
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 да обезбеђује слободно прослеђивање сваког алармног стања на неки од       
доступних излаза, за даљу активацију и опто-акустичне аларме  

 да има могућност паралелног надзора система преко РС и одговарајућег       
софтвера  

 електричне инсталације пројектовати према важећим техничким 
прописима. Прекидање и спајање каблова вршити у подножјима 
детектора гаса.  

 Напајање предвивети са 220V/50Hz. Поред мрежног напајања 
предвидети UPS и резервно напајање које мора бити везано на 
осигурану мрежу - постојећим дизел генератором.  

 
В)        ГРАЂЕВИНСКИМ ПРОЈЕКТОМ ДЕФИНИСАТИ СЛЕДЕЋЕ: 
 
- према ситуацији у прилогу и идејном решењу за које су добијени локацијски 
услови дефинисати одговарајући положај трејлера  
- предвидети одговарaјуће пројектно решење интерне саобраћајнице и платоа, 
водећи рачуна о неопходном простору за пролаз и смештај трејлера, 
- предвидети израду коловозне конструкције и ивичњака,  
- на траси трејлера, уколико је потребно предвидети измештање помоћних 
објеката, бандере, дрвећа, 
- ископ рова за полагање траке за уземљења каблова и цевовода потребне 
димензије,  
- затрпавање рова и одвоз вишка земље, 
- израду бетонских канала за полагање цевовода високог притиска,  
- израду бетонског темеља за МРС-КПГ, 
- бетонске темеље носећих стубова гасовода и топловода, 
- пробијање отвора, испорука и уградња стабилних жалузина за природну 
вентилацију 

  котларнице према важећим прописима,   
- детаљи браварије и жалузина које се уграђују, 
- остали ситни грађевински радови према пројекту. 
 
Г)          ГЛАВНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ДЕФИНИСАТИ 
СЛЕДЕЋЕ: 
 
Главним пројектом заштите од пожара испоштовати захтеве члана 30. Закона о 
заштити од пожара који се односи на основне захтеве заштите од пожара 
приликом пројектовања ове врсте инсталација. Садржину Главног пројекта 
заштите од пожара урадити у свему према члану 31. Закона о заштити од 
пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15).  
Ради добијања неопходних сагласности од Министарства унутрашњих послова, 
Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду у 
оквиру техничке документације пројекта неопходно је урадити и следеће 
пројекте: 
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 Пројекат стабилне инсталације за дојаву пожара према Правилнику о              
техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. 
лист СРЈ“ бр. 87/93.)  Извршити повезивање са постојећим системом.  

 Пројекат стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова према           
Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за 
детекцију   експлозивних гасова и пара'' („Сл. лист СРЈ“ бр.  24/93.). 
Извршити повезивање са постојећим системом. 

 Главни пројекат заштите од пожара и експлозија  (према новом Закону о 
ЗОП-у, „Сл. гласник РС“ бр. 111/2009), у коме је садржан Елаборат о 
зонама опасности. 

 
4.0 ПРОЈЕКТНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА 
   
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОТЛУ 30MW  ЗА УВОЂЕЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА 
КАО ГЛАВНОГ ЕНЕРГЕНТА (РЕКОНСТРУКЦИЈА ГОРИОНИКА, УГРАДЊА 
УТИЛИЗАТОРА И РЕЦИРКУЛАЦИЈА ДИМНИХ ГАСОВА НА КОТЛУ 30MW ). 

 
Предложено решење мора бити у сагласности са захтевом за оптимално 
смањење емисије азотних оксида из топлана које сагоревају гасовита горива у 
циљу усаглашавања са важећим регулативама, а која се може обезбедити 
увођењем рециркулације димног гаса и реконструкцијом постојећег горионика.  
Описати предвиђено решење за смањење емисије NOx, при раду на природни 
гас, у свему у складу са новим важећим директивама ЕУ за велика постојећа 
постројења, односно:  

- пројектно-техничком документацијом потребно је дати техничко решење 
за  смањење емисије NOx   

- дефинисати неопходну нову опрему коју је потребно уградити на 
горионик,  

- извршити прорачуне који су неопходни за ваздушно-димни тракт котла,   
- проверити расположивост постојећег вентилатора, 
- предвидети уградњу новог вентилатора са фреквентним регулаторима  

за рециркулацију димног гаса,  
- предвидети евентуалне измене у погледу организације циркулације воде 

на  улазу у котао увођењем утилизатора,  
- обезбедити избор рада котла на гас или мазут при чему код рада на  

мазут димни гасови из котла не пролазе кроз утилизатор, 
- пројектно-техничком документацијом дати диспозицију опреме, као и  

предмер и предрачун радова и опреме сагласно захтевима о садржају   
пројекта из Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта 
(„Сл. гласник РС“ бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016). 

Приликом израде пројектно-техничке документације поштовати одредбе Закона 
о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009), као и 
Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и 
одржавање гасних котларница  („Сл. лист СФРЈ“ бр. 10/90 и 52/90). 
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Уколико приликом израде пројектно-техничке документације буде уочено да 
постоје недостаци везани за ову техничку спецификацију, пројектом је потребно 
обрадити и те уочене недостатке ради успешне реализације целог пројекта.  
У постојећи систем управљања гориоником (BMS) у којем је инсталирана 
аутоматика произвођача Saacke, тип Se@vis која се задржава, односно не 
мења, имплементирати потребне измене за управљачки софтвер горионика 
које произилазе из реконструкције и које ће обезбедити безбедан и 
функционалан рад постројења.  
Измерене вредности NOx на ВК1 при раду на мазут, у целом опсегу 
оптерећења горионика тренутно износе 728-844 mg/Nm3. Циљ је да се садашње 
вредности емисије Nox који су изнад дозвољених граница, смање, односно 
сведу у границе прописане Уредбом о граничним вредностима емисија 
загађујућих материја у ваздуху („Сл. гласник РС“ бр.  06/2016) при раду на 
природни гас на вредност испод 110 mg/m3   .  
 
4.0.1. Maшински захтеви 

 
4.0.1.1. Oпште 

Инсталација треба да буде заснована на оптимизованом пројекту који 
обезбеђује сигуран, поуздан и економичан рад.      
Инсталација (делови инсталације) треба да буду у могућности да раде без 
ограничења под свим радним и климатским условима. За свако ограничење 
мора да постоје заштитне мере, уколико је то потребно.   
 
4.0.1.1.1. Компоненте и делови 

У избору димензија, делова и компоненти треба користити стандардне 
димензије и материјале у складу са европским стандардима и прописима. Сви 
материјали и делови који ће се користити треба да буду у стандардној 
производњи и да буду доступни у време пуштања у рад. Извођач мора да 
гарантује да ће коришћени материјали и делови бити доступни као резервни 
делови у периоду од десет година по преузимању.  
 
4.0.1.1.2. Приступачност 

Опрема треба да буде уграђена тако да буде омогућено очитавање, 
испитивање, инспекција, чишћење и одржавање без ризика од телесних 
повреда и без потребе да се демонтира суседна опрема. Опрема која има 
ограничен радни век треба да буде лако доступна ради замене и поправке.  
 
4.0.1.1.3. Moнтажа и демонтажа 

Регулационе и on/off клапне димних гасова, вентилатори и електромотори 
треба да буду обезбеђени са ручкама за дизање. Сва тешка опрема (преко 
100кг) треба да буде тако постављена да може да се подигне и пренесе на 
место сервисирања помоћу дизалице.   
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4.0.1.1.4. Вибрације и бука 

Вибрације и бука морају да испуне захтеве дате у стандардима ISO 3746:1995 и 
ISO 14694:2003.  
Извођач је у обавези да се консултује са Наручиоцем у вези са пројектом 
темеља.  
 
4.0.1.1.5. Захтеви средине 

Пројекат целе инсталације треба максимално да ограничи штетне утицаје на 
околину. Током изградње и рада погона треба обезбедити што мањи штетни 
утицај на околину.  
Извођач треба да наведе потребне мере у циљу ограничења штетности по 
околину и да их раздели по монтажи, експлоатацији и демонтажи. 
Према приложеном програму заштите човекове околине употреба азбеста није 
дозвољена.  
 
4.0.1.1.6. Захтеви за конструкцију 

Кућиште вентилатора и димних клапни рециркулационих канала мора бити 
непропусно на гас, конструисано тако да је отпорно на топлоту и да омогућава 
проток димних гасова кроз све унутрашње делове са максималном отпорношћу 
на корозију. Спољна облога димних канала треба да буде изолована тако да 
температура спољне површине изолованог канала не прелази 35 oC.  

4.0.2 Садржај техничке документације 

Техничку документацију урадити у свему према Правилнику о садржини, начину 
и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 23/2015,  58/2016 и 96/2016), као и 
Главне свеске машинских инсталација, пројекта конструкција, мерења 
регулације и управљања. 

Пројектна документација се испоручује у 4 (четири) примерка у папирној верзији 
и у 2 (два) примерка у електронској форми потписана квалификованим 
електронским потписом. 
Документацију у дигиталној форми испоручити у стандардним програмима. 
Стандардним програмом за текст сматра се Word, а за графичку документацију 
AutoCAD2007. 
Сва коначна документација треба да буде “документација изведеног објекта”. 
Руком писане измене у коначној документацији нису дозвољене.  
 
4.0.3  Закони и стандарди, норме и општи прописи 

 
Делови BMS, односно система за сагоревање, треба да одговарају следећим 
стандардима и прописима: 
 EN 298- Аутоматско управљање гасним и гасним уређајима са и без 

вентилатора 

 EN 230- Моноблок уљни горионици. Сигурносни, командни и регулациони 
уређаји и сигурносна времена 
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 TRD 604 

 EN 61508 SIL 3 

 73/23/EEC, EMC директива; директива за ниски напон 

 90/396/EEC, директива за примену гаса 

 89/336/EEC, EMC директиве 

 “FAIL-SAFE” сервопогони у складу са  EN 12067 

 IEC 61800-5 - Стандардни  AC погони. 
 

4.0.4. Oпшти услови 

 
Према одредницама конкурсне документације и Закона о планирању и 
изградњи и осталим пратећим актима, у поступку израде техничке 
документације: 

 Извођач радова је “Генерални извођач радова”. 
Стручни надзор над извођењем радова на изградњи објекта обавља 
Наручилац.  
Рок за пројектовање и извођење свих радова укључујући и пуштање у рад је 
150 (стопедесет) дана од увођења Извођача у посао.  
 
4.0.5. Обим радова 

 
Обим радова подразумева: 
-  пројектовање, испоруку и уградњу комплетне опреме; 
- подешавање и пуштање у рад и друге активности потребне за испуњење 
тражених захтева везано за смањење емисије  NОx (реконструкција горионика 
са циркулацијом димних гасова); 
-  као и испоруку са уградњом утилизатора све комплетно са контролом, 
управљањем радом и мерењем продукције утилизатора (ултразвучним 
мерачом протока са калориметром);  
-  обезбеђењем излазне температуре димних гасова ниже од 90ºC чиме би се 
обезбедила снага од око 2 MW топлотне енергије при максималном 
оптерећењу горионика и повећање ефикасности постројења од  4 до 5%, 
аутоматском регулацијом рада и 

-  повезивањем на надзорно управљачки систем Топлане у јединствену целину. 
Потребно је успоставити мерења температуре, притиска положаја извршних 
елемената на нивоу техничких решења до сада остварених у топлани ради 
лакшег праћења рада постројења и повећања безбедног и поузданог рада 
котловског и дистрибутивног система.  
Обавеза Понуђача је и израда пројекта и извођење радова на НУС (Надзорно- 
управљачки систем) који се интегрише у постојећи проширењем постојеће 
хардверске и софтверске структуре, тако да постојећи степен компатибилности, 
поузданости и квалитета не може бити угрожен.  
Понуђач је у обавези да као саставни део понуде достави и Изјаву 
произвођача горионика о усаглашености понуђене опреме са постојећим 
гориоником и постојећом аутоматиком тип Se@vis. 
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Израда документације изведеног стања такође спада у обим радова 
Понуђача.  
 
 
5. T ЕХНИЧКИ ОПИС ПРОИЗВОДНОГ ПОСТРОЈЕЊА 

 
5.1. Опис постојећег постројења 

 
   Комплетно постројење топлане, осим складишних резервоара мазута и 
димњака, заједно са административним делом, смештено је у објекат топлане 
габаритних димензија 50.0x28x11.0 метара. 

Објекат топлане ја направљен од лаке челичне конструкције демонтажног 
типа и детаљно је приказан у оквиру грађевинског пројекта. 

У посебном објекту мазутне станице, смештеном уз танквану складишних 
резервоара мазута, смештене су претоварне и циркулационе мазутне пумпе 
котла ВК1 и ВК3. 

У средишњем делу топлане, у објекту котларнице, предвиђен је простор за 
смештај котлова. У левом делу објекта смештен је котао типа RHV-30, 
технолошке ознаке ВК1. У десном делу смештен је котао КИРКА 50MW, 
технолошкe ознаке ВК3. У централном делу котларнице предвиђен је простор 
за уградњу још једног вреловодног котла капацитета 50MW (котао ВК2).  

Одмуљивање и одводњавање котлова и опреме изведено је каналима до 
расхладне јаме лоциране иза објекта топлане, у правцу димњака.  

У анексном делу објекта је смештена пумпна станица са полазним и 
повратним колекторима, диктир пумпама и хемијском припремом воде. У делу 
где је смештена хемијска припрема воде предвиђен је довод воде из водовода 
и веза са канализацијом.  

Експанзиони резервоари запремине 2x60m3 су постављени ван објекта уз 
спољни зид пумпне станице. 

Прикључак на мрежу даљинског грејања изведен је вреловодним цевоводом 
DN500 и PN16.  

Складишни резервоар за мазут запремине 1000m3 је постављен иза објекта 
топлане у заједничком заштитном бетонском базену. Одводњавање резервоара 
врши се преко сепаратора масноће који је постављен поред заштитног 
бетонског базена.  

Цевоводи мазута и вреле воде који повезују складишни резервоар односно 
мазутну станицу са котларницом смештени су у канал димензија 1.2x0.55 m. 
Претоварни прикључак за мазут постављен је на предњем зиду објекта пумпне 
станице мазута, непосредно на усису претоварних пумпи.   

Вентилација котларнице, пумпне станице и мазутне станице предвиђена је 
природним путем. 
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За превентивно гашење пожара на опреми предвиђени су апарати са сувим 
прахом S-9 и S-50, апарати са CO2 и сандук са песком запремине 1,0 m3. 

Челични димњаци постављени су иза задњег зида објекта и предвиђен је 
као челични једноплаштни од димноводних цеви потребног пресека и висине 50 
m.  

 
5.2. Општи опис реконструкције 

 
Након предиђене реконструкције  “Топлана Ваљево” ће као гориво, осим 
мазута, моћи да користи и природни гас који ће бити достављан помоћу 
камиона, тзв. „трејлера“.  
 

Од места прикључења на „трејлере“ биће изведен развод гаса до инсталација 
за припрему природног гаса и одатле до котла 30MW.  
 

Гасне инсталације од прикључних места „трејлера“ до горионика котла 30MW 
обрађене су у посебној свесци и нису предмет овог дела пројекта. 
 

На горионику котла капацитета 30MW биће извршена конверзија за рад на 
природни гас и мазут. 
 

Ради повећања степена корисности котла 30MW, у хидраулички и 
аеродинамички систем котла ће бити интегрисан утилизатор у коме ће се 
излазним димним гасовима грејати улазна вода у котао.    
 

Да би се редуковла емисија азотних оксида на котлу 30MW ће бити изведена 
рециркулација димних гасова помоћу вентилатора димних гасова.  
 

Пратећа електро опрема и опрема за надзор и управљање која ће обезбедити 
ефикасан и безбедан рад реконструисане Топлане мора бити обрађена у 
посебној свесци пројектног решења.  
 

Наведени елементи реконструкције детаљније су описани у наредним тачкама 
техничког описа. 
 
5.3.  Конверзија горионика котла 30MW  
 
На горионику котла капацитета 30MW мора бити извршена конверзија 
постојећег горионика SKVG 300 у горионик low NOx  карактеристике која ће 
омогућити да котао, осим на мазут ради и на природни гас, при чему емисија 
NOx мора бити сведена на вредност испод 110 mg/m3 и CO испод 80 mg/ m3 при 
раду на гас за све нивое оптерећења уз запремински удео кисеоника у димним 
гасовима од 3%. 

Уколико реконструкцијом самог горионика у low NOx не могу да гарантују 
емисију штетних материја у границама које су предвиђене законом, пројектант 
мора пројектом да обради уградњу и других техничких решења за смањење 
емисија штетних материја како је претходно наведено.   
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Конверзија горионика мора бити извршена уз уградњу оригиналних делова 
произвођача горионика – компаније SAACKE из Бремена, како би се сачувала 
функционалност ротационог дела за рад на мазут као алтернативно гориво и 
како би се омогућио једноставан прелаз са једног на други енергент, при чему 
се на BMS систему управљања гориоником само врши избор врсте горива без 
додатних параметрирања.   
 

Минимално потребни делови за конверзију, који морају бити испоручени су: 
 

- Гасни прстен са млазницама 

- Улазно колено за гас 

- Регулатор протока гаса са конектором за монтажу мотора (регулатор               
оптерећења горионика) 

-      Mотор за регулатор протока гаса 

- Склоп за потпалу горионика на природни гас/пропан бутан 

- Одговарајућа мерна и запорна арматура за директно мерење и за 
даљински   мониторинг  

- Испорука и уградња елемената ниско-притисне гасне рампе (НПГР): два 
електро-магнетна блок вентила DN (дефинише пројектант), класе A,  
аутоматска контрола непропусности, пресостар минималног и 
максималног притиска гаса, пригушница за гас. 

 

Осим делова потребних за конверзију самог горионика са мазутног на горионик 
који ради и на гас и на мазут, од стране произвођача горионика мора бити 
обезбеђен и склоп дуплих електромагнетних запорних вентила са пратећим 
пресостатима и системом за контролу непропусности вентила - нископритисна 
гасна рампа (НПГ рампа) да би се обезбедила заштита по стандарду SIL 3. 
 

Понуђач је у обавези да од стране произвођача горионика SAACKE обезбеди, 
угради и  пусти систем за управљање радом горионика у раду са оба горива 
надоградњом постојећег BMS за регулацију рада горионика,  на основу 
садржаја O2 у димним гасовима, или пак потпуном заменом постојећег ако то 
знатно повећава поузданост управљања и сигурност у раду.  
BMS треба да има комуникацију са SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition) који контролише рад целе котларнице. 
 

Koнверзија, монтажа и пуштање у рад горионика мора бити извршена од стране 
овлашћених сервисера горионика SAACKE Bremen.  
Обавеза понуђача је израда извештаја о мерењу емисије од стране овлашћене 
акредитоване лабораторије, а након прелиминарног извештаја о подешености на 
свим оптерећењима у 10 тачака.   
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5.4.  Уградња утилизатора на котао 30MW  
 
У циљу искоришћења топлоте димних гасова на излазу из вреловодног котла 
на вреловодном котлу ВК1 (максималне топлотне снаге 30 MW) потребно је 
уградити  накнадни загрејач воде – утилизатор (измењивач топлоте димни гас-
вода). Задатак утилизатора је да снижавањем температуре димних гасова са 
излаза из котла, која износи између  2000C и 2200C  при ложењу котла мазутом 
и максималној топлотној снази котла, обезбеди добијање додатне количине 
топлоте приликом рада на природни гас, која ће се испоручивати даљинском 
систему грејања. 
Димни гас на излазу из котла додатно се хлади загревајући воду која после 
загревања у утилизатору струји ка котлу. Пројектна температура димних 
гасова на излазу из утилизатора треба да износи максимално 900C чиме је 
смањен губитак топлоте у излазним гасовима и повећан степен корисности 
котла.  
Пројектна топлотна снага утилизатора ВК1 треба да износи приближно 2MW, 
када котао ради са максималном топлотном снагом. Производњом додатне 
топлотне енергије у утилизатору степен корисности котла се повећава за  ≈ 5%.  
Предвиђено је да утилизатор ради само када се котао ложи природним гасом.  
При ложењу природним гасом продукти сагоревања не садрже честице пепела 
и чађи, тако да грејне површине утилизатора остају увек чисте и искоришћење 
топлоте димних гасова је максимално. Када се котао ложи мазутом на 
утилизатору морају бити затворене преградне клапне на тракту димних гасова, 
тако да целокупна количина димних гасова из котла одлази директно у димњак. 
При ложењу котла природним гасом преградне клапне на утилизатору су 
отворене, а клапна на обилазном воду утилизатора је затворена тако да 
целокупна количина димних гасова из котла пролази кроз утилизатор и потом 
одлази у димњак. 
Технолошким решењем предвидети да се утилизатор угради са димне стране у 
челичним каналима и повеже са постојећим димним каналом котла. 

Конструктивно решење економајзера мора да одликује велика загревна 
површина смештена на малом простору. Утилизатор котла треба да се састоји 
од потребног броја пакета оребрених грејних цеви, како би се постигао велики 
коефицијент прелаза топлоте конвекцијом, а самим тим и размена топлоте 
између димних гасова и воде. Материјал цеви је минималног квалитета 
P235GHTC1, а оребрења DC04. Oбилазни димни канал (by pass) утилизатора је 
интегрисан у саму конструкцију утилизатора. На улазу у димни пакет 
утилизатора налази се електромоторна дупла димна клапна, која преусмерава 
димни гас или кроз грејне површине утилизатора или кроз обилазни канал. 
Утилизатор се користи само у случају рада котла на гас, док у случају рада на 
мазут клапна преусмерава димни гас у обилазни вод. Дупла клапна се састоји 
од две групе (једна испред грејног тела, а друга испред обилазног канала) 
лептира које су постављене једна у односу на другу под углом од 90º. 
Померањем полуге на једну страну група лептира испред грејне површине се 
отварају док се лептири испред обилазног канала затварају (и обратно 
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померањем полуге на другу страну), чиме се димни гас преусмерава ка грејним 
површинама (или ка обилазном воду померањем полуге на другу страну).   
 

Да би се повећала ефикасност утилизатора, користи се хладна вода из 
поврата. Утилизатор ради у кондензационом режиму рада. На тај начин се 
постиже највећа уштеда у гориву, тј. топлота димних гасова се максимално 
искоришћава.    
Због високе корозивности кондензата који настаје при сагоревању мазута, рад 
утилизатора није предвиђен при сагоревању мазута у котлу.  
 

Утилизатор се спаја са економајзером котла са преградном арматуром која се 
налази на улазу и излазу, због чега са котлом не чини јединствену посуду под 
притиском.  
 

Утилизатор треба да буде спојен са димним каналом котла прелазним 
каналима од лима минималне дебљине 4mm од материјала минималних 
техничких карактеристика S235JRG2. Стварно потребан квалитет и дебљину 
материјала одређује пројекат утилизатора. 
 

Пошто се утилизатор поставља на димни канал после компензатора 
температурских дилатација и као такав представља нову фиксну тачку, 
потребно је да буде постављен још један платнени компензатор 
температурских дилатација између утилизатора и димњака.  
 

Утилизатор се уграђује у вентилаторском делу топлане поред преградног зида 
одељења за секундарно грејање мазута. 
 

Са стране димних гасова између пакета морају бити постављени ревизиони 
отвори за преглед и чишћење оребрених цеви. Утилизатор треба да буде 
изведен са прирубничким везама и повезан каналима са стране димних гасова 
и воде, што представља потпуно непропусну конструкцију за гасове и воду.   
 

Прикључци на цевоводе напојног и повратног вода морају бити изведени са 
прирубничком везом одговарајућег пречника и притиска. Део повратне воде из 
вреловодне мреже, температуре која се мења од ≈ 35 до 700C, пролази кроз 
утилизатор. Проток повратне воде из мреже се мења у границама 600 m³/h до 
1100 m³/h. Регулационим електромоторним вентилом потребно је обезбедити 
потребну количину воде неопходну за рад утилизатора, значи врши се 
рециркулација.  
  

Утилизатор се поставља на носећу конструкцију, израђену од челичних 
профила, чији се стубови ослањају на бетонски темељ (бетонске шипове) у 
поду. Утилизатор мора бити изолован јастуцима минералне вуне минималне 
дебљине 100 mm у облози од Al лима тако да температура на спољној 
површини не прелази  35°C. 
Статички прорачун, извођачки пројекат, испорука и уградња носеће 
конструкције и ослонца су саставни део испоруке Понуђача.  
 

mailto:vagrejanje@ptt.rs


ЈКП “Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 Ваљево 
Тел: 014/35-11-916 (до 918), е-mail: vagrejanje@ptt.rs 

Конкурсна документација 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 
 

страна 20 од 93 
 

       

5.5. Рециркулација димних гасова ради гарантованог смањења емисије 
азотних оксида на законом дозвољене параметре  
 

У циљу сигурног свођења емисије NOx на законом прописан ниво при раду на 
гас, на котлу 30MW потребно је извршити уградњу инсталације за 
рециркулацију димних гасова.  
 

Рециркулација димних гасова, као метода за смањење емисије азотних оксида, 
подразумева одузимање дела охлађених димних гасова из делова димног 
тракта  након изласка из економајзера и њихово поновно довођење у ложиште 
да би се постигла нижа температура сагоревања у ложишту. Један од 
најважнијих фактора од утицаја на формирање азотних оксида је температура 
сагоревања у ложишту. Нижа температура сагоревања у ложишту има за 
последицу значајно смањење количине азотних оксида насталих током процеса 
сагоревања.  
 

Употребом охлађених димних гасова са краја димног тракта за снижавање 
температуре сагоревања, избегава се пораст вишка ваздуха и појава низа 
проблема у контроли сагоревања, до којих би дошло да се у исте сврхе користи 
ваздух.  
 

Имајући у виду да димни гасови у деловима димног тракта након ложишта 
имају нижи статички притисак од димног гаса у ложишту, али виши статички 
притисак од ваздуха на усису вентилатора, за пребацивање димног гаса са 
краја димног тракта директно у ложиште, неопходно је предвидети постојање 
рециркулационог вентилатора димних гасова ради савлађивања разлике 
притиска. 
 

За постизање захтеваних параметара емисије NOx, предвидети одвајање до 
20% од укупне количине димних гасова на одређеном оптерећењу. Одвајање 
димног гаса који се рециркулише, врши се из димног канала пре прикључења у 
нови утилизатор. Одатле се димни гас води према усису вентилатора цевима 
потребних димензија. Из потиса вентилатора за рециркулацију димних гасова, 
димни гас се води димном цеви одговарајуће димензије према ваздушном 
каналу. У ваздушни канал се димни гас убацује преко посебне разделне кутије 
којом се димни гас мора равномерно распоредити по пресеку ваздушног 
канала.  За димензионисање димног канала потребно је урадити одговарајуће 
аеродинамичке прорачуне који су саставни део главног пројекта 
реконструкције. Испорука и уградња обавеза Понуђача. 
На цеви рециркулисаног димног гаса непосредно пре убадања у ваздушни 
канал мора се налазити регулациона клапна,  којом се регулише количина 
димног гаса који ће бити убачен у ваздушни канал, са циљем постизања 
одговарајуће емисије NOx у димном гасу. Регулацију количине димног гаса који 
ће бити убачен у димни канал обезбедити електромоторним погоном 
клапне чије управљање треба обезбедити у оквиру потребног проширења 
постојећег  Se@vis система за мерење, управљање и надзор рада горионика.  
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Испорука и уградња и алгоритам рада електромоторног погона клапне 
саставни део испоруке. 
 

Техничке карактеристике вентилатора за рециркулацију димних  гасова 
котла ВК1   Понуђач одређује на основу аеродинамичких прорачуна. Његово 
вођење се реализује у електро пројекту управљања мерења при чему обрађује 
даљински и локални рад фреквентног регулатора, а на основу мерења са 
трансмитера притиска на усису и потису вентилатора. Приказ радних 
параметара мора бити на надзорном рачунару у командној соби у оквиру 
приказа рада утилизатора. 
Обезбедити да бука од рада вентилатора не пређе вредност од  90dB на 
растојању од 1,5m од вентилатора. Саставни део испоруке је испорука 
вентилатора, потребног броја трансмитера притиска и њихова монтажа са 
повезивањем у надзорно управљачки систем. Предвидети да се преко 
трокраких славина на мерном месту уграде и аналогни инструменти за мерење 
притиска одговарајуће класе тачности.   
 
5.6.  Цевоводи и арматура 
 

Цевоводи којима се врши интегрисање новог утилизатора са хидрауличким 
системом Топлане од материјала карактеристика P235GHTC1 или бољих, 
потребних димензија према хидрауличком прорачуну протока, брзине и 
притиска у повратном воду у дистрибутивном систему топлане, све у складу са 
важећим стандардима и правилима струке.   
На цевоводу испред и иза утилизатора уградити прикључна мерна места за 
мерење притиска воде пре и после утилизатора. Испоручити и монтирати 
троположајне славине на које монтирати трансмитере притиска и аналогне 
манометре  (мин пречник 80mm). Oбавезно предвидети неопходну равну 
деоницу цевовода за мерење продукције утилизатора ултразвучним 
мерачом протока са калориметром.   
Запорна и регулациона арматура за прикључење и искључење утилизатора 
мора бити за називни притисак PN25 с обзиром на пројектни притисак мреже од 
16 bara.  
 

За уградњу цевовода потребно је да понуђач уради хидраулични прорачун који 
ће бити саставни део главног и извођачког пројекта.   
 

Цевоводи ће бити термички изоловани изолацијом од минералне вуне 
одговарајуће димензије да температура на површини AL облоге минималне 
дебљине 1mm не прелази 35°C. 
 

5.7.  Конструкција за ношење утилизатора 
 

Утилизатор треба да буде постављен на посебну челичну конструкцију од 
профила и лимова од материјала S235JR/S235JRG2. 
Утилизатор који је ван састава котла на посебној конструкцији мора да омогући 
кондензацију водене паре из димних гасова. Утилизатор мора бити опремљен 
са одговарајућом арматуром за воду, димне гасове итд. Предвидети прикључак 
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на дну утилизатора, где се скупља кондензат, повезати са неутрализационом 
јамом. Утилизатор ради у кондензационом режиму, када се за то створе 
технолошки услови.    
 
5.8.  Mерење и регулација 
 

На воденој и димној страни на улазу и излазу из утилизатора морају бити 
постављена сва недостајућа мерења температуре, притиска и протока која ће 
заједно са осталим елементима система за надзор и управњање радом 
опреме, која се уграђује приликом реконструкције, бити интегрисана у постојећи 
систем за надзор и управљање горионика типа Se@vis и НУС (надзорно-
управљачки систем топлане) на бази PLC S7-300 топлане са којим ће чинити 
јединствену целину. 
Мерење протока кроз утилизатор обезбедити ултразвучнум мерачем који са 
мерним сензорима температуре на рачунској јединици даје податке о протоку, 
тренутној снази, кумулативној енергији, температури улаза и излаза. Рачунска 
јединица обезбеђена са  M Bus комуникацијом за пренос података на НУС 
топлане. 
 
6.0. НУС НАДЗОРНО-УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМ 

 

6.0.1. Tехнички опис постојећег - НУС 

Надзорно-управљачки систем целокупног производног постројења Топлане 
Ваљево  је НУС модерног типа са дизајном прилагођеним инсталацијама за 
топлане у којима постоје врло високи захтеви безбедности, доступности, 
поузданости контроле, мерења итд. 
Посебна пажња је посвећена конструкцији интерфејса оператера који је лак за 
употребу, са довољно могућности анализе и обраде архивских података, 
догађаја као и једноставно и интуитивно креирање извештаја.  
Комплетно управљање и надзор рада Топлане Ваљево врши се из контролне 
просторије, а све функције могуће је реализовати и преко тач панела котла ВК1 
и ВК3, као и локлано ручно из просторије нисконапонског постројења. 
Комуникација између опреме надзорно-управљачког система врши се на вишем 
нивоу преко редудантног еtherneta који мора бити засебан, одвојен од 
корпоративне мреже, а на нижем нивоу врши се преко редудантне BUS мреже 
(Profibus DP или сл.). 
 

Аутоматизација рада топлане реализована је на нивоу процеса, 
програмабилним логичким контролерима (PLC јединице Siemens S7-300) и 
обухвата све процесе који су неопходни за рад топлане, почев од улазних 
елемената вода, енергента, свих неопходних припрема, контроле, сигурносних 
ланаца, технолошких мерења и контролисане производње вреле воде у 
зависности од спољне температуре и потребе корисникa. Централни чвор 
мреже чини “master” PLC-a, а преостали одређени број “slave”-ova су, према 
технолошким целинама, дистрибуиране улазно-излазне јединице. Надзор и 
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командовање над целокупним постројењем врши се преко сервера, који су 
преко редудантног паричног индустријког Ethernet-a повезани са “master” PLC-
oм.  

Постојећим техничко-технолошким решењем топлане је предвиђено да се 
регулација оптерећења врши на котлу. 
Усвојен је систем квалитативне регулације, при коме се проток кроз котао и 
улазна температура воде у котао одржава константном у свим режимима, док 
се оптерећење регулише променом излазне температуре из котла. У 
зависности од потребе могу се у испоруку вреле воде укључити и оба котла ВК1 
и ВК3.  
Константну улазну температуру воде у котао одржава аутоматика котла 
мешањем повратне воде из мреже и воде из топле рециркулације, док 
константан проток одржавају фреквентно управљане пумпе топле 
рециркулације. Њихов променљив однос дефинише и улазну температуру у 
котао. Вишак повратне воде који се јавља при мешању са топлом 
рециркулацијом се цевоводом хладне рециркулације одводи поред котла и 
меша се са излазном котловском водом дајући задану температуру потребну на 
полазу у мрежу. Количина воде у топлој и хладној рециркулацији се регулише 
пролазним и мешним регулационим вентилом са електромоторним погоном. 
Систем регулације оптерећења је исти за оба котла. 
Постојећи BC (Boiler Control) уређај за аутоматско управљање и заштиту котла 
има комуникацију са уређајем за контролу рада горионика BMS (Burner 
Management System). BC има комуникацију са SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition) који контролише рад целе котларнице. 
 

6.0.2.    Технички захтеви за проширење  Надзорно-управљачког система 
НУС 

6.0.2.1 Mерна опрема у погону 

Mерење температуре 

 
Сва мерења температуре користе температурске сензоре Pt100 или 
термоелементе. 
Сви нови температурни сензори треба да имају претварач у струјни сигнал 4-20 
mA, уграђен у глави сензора и морају бити калибрисани према опсегу мерне 
температуре на мерном месту. Сензори морају имати дужину која дозвољава 
да мерни врх досеже до средине мерне средине. 

Мерења топлотне снаге и топлотне енергије, протока, притиска, 
диференцијалног притиска и нивоа  
 

Пројектом предвидети опрему за мерење топлотне снаге и испоручене 
топлотне енергије за утилизатор. Предвиђена мерна опрема треба у 
потпуности да задовољи захтеве за мерила топлотне енергије која се користе у 
јавном промету, у свему у складу са важећом законском регулативом у 
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Републици Србији. Сада се користе ултразвучни калориметри са рачунском 
јединицом Siemens.  

За мерење притиска предвидети одговарајуће претвараче притиска за медиј 
који се мери (вода, свеж ваздух, димни гас, природни гас), високе поузданости, 
за примену у термоенергетским постројењима. Број мерних места се одређује 
машинским пројектом и уградња се врши на свим местима на којима долази до 
промене притиска. 

Сви претварачи процесних величина (претварачи притиска, претварачи 
диференцијалног притиска,)  треба да буду двожични, напајање напоном 24 V  
DC  из PLC-a, стандардни струјни сигнал 4 – 20 mA, HART. 

 
6.0.2.2. Електромоторни погони запорних и регулационих арматура 

 
У складу са машинским пројектом реконструкције, максимално користити 
постојећу електромоторну запорну и регулациону арматуру.   

За све нове електромоторне погоне запорних и регулационих арматура 
(вентили, клапне, славине) предвидети следеће: 
- Eлектромотрони погон са интегрисаном контролом 

- Све електричне компоненте укључујући и прекидачке елементе интегрисане 
су у склопу погона и погон је припремљен за локално и даљинско 
управљање са        минималним додатним ожичавањем.   

- Електромоторни погон опремљен интегрисаним PROFIBUS – DP 
интерфејсом, са могућношћу интегрисања у надзорно управљачки систем.  
 

6.0.2.3. Фреквентни регулатор вентилатора димних гасова 

 
Фреквентни регулатор треба да испуњава минимум следеће техничке услове: 
• Степен механичке заштите  min  IP 54; 
• Контролни екран са алфанумеричким дисплејом за локални приказ и 
подешавање;   
• Интегрисани PID регулатор; 
• Комуникациони интерфејс RS 485 са комуникационим PROFIBUS DP 
(Slave) протоколом;  
• Интегрисану заштиту мотора;   
• Додатне функције: оптимизацију енергије, аутодијагностику, аутоматско 
вођење по задатој рампи. 
 

Предвиђена функција фреквентног регулатора: 
Регулација притиска на потису вентилатора. 
Фреквентни регулатор бира Понуђач према снази електромотора вентилатора 
димног гаса који је предвидео за испоруку и уградњу.  
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6.0.2.4.  Oстала мерно-регулациона опрема за уградњу у погон 

 
Сигнализација положаја ручних преградних арматура  
 
За ручну преградну арматуру већих називних отвора предвидети одговарајућу 
опрему за сигнализацију положаја (OTV-ZATV) у сврху аутоматизације рада 
постројења (повезати као дигиталне сигнале на PLC). 
 
6.1. Хардвер, софтвер и апликације НУС 

 
Пројектом предвидети испоруку, повезивање и пуштање у рад PLC јединице 
карактеристике “slave” која се повезује на постојећи “master” PLC котла ВК1 и са 
њим чини јединствену целину. Софтверски поставити решења за рад у 
даљинском и ручном моду, као и успостављање сигурносних ланаца на основу 
услова за безбедан и поуздан рад целокупног котловског постројења тј. 
потребно је постојећи сигурносни ланац проширити. Радом горионика управља 
горионичка аутоматика која мора имати могућност предаје података НУС.  
У оквиру постојећих екрана на Тач панелу котла и SCADA апликације у 
командној соби израдити потребне екране за управљање радом утилизатора, 
стартовање вентилатора и приказ свих мерених величина и стања на 
новоуграђеној опреми. Наручилац ће на основу прихваћеног пројекта мерења 
усагласити израду апликације анализе рада постројења архивираних података.  
 

6.2. Испитивање и пуштање у рад реконструисаног постројења  

6.2.1 Испитивање пре пуштања у рад 
 

Сва испоручена опрема треба да буде фабрички испитана и да за то има 
потребну документацију. Наручилац има право да предложи, у својој ставци, 
додатно испитивање које за циљ има потврђивање функционалности и 
безбедности делова  BMS, утилизатора и друге инсталације. 
 
6.2.2 Испитивање после пуштања у рад 

 
Овде ће се испитати цео систем да би се потврдило исправно функционисање 
компонената, подсистема и целог система. Провера подразумева испитивање 
мерних и регулационих кругова, као и проверу сигурносних уређаја. 
Пуштање у рад врши Извођач уз присуство Наручиоца. Испитивање треба да 
припреми Извођач, а одобри Наручилац пре испитивања приликом пуштања у 
рад. Извођач мора да обезбеди све што је потребно за успешно испитивање.  
Пуштање у рад укључује: 

- Оптимизацију радних параметара за све радне услове   
- Утврђивање и уношење свих радних подешавања,  параметара и 

референтних вредности итд. 
- Установљавање и дијагностику квара, недостатка или одступања у 

постројењу.  
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На пример, потребно је забележити следеће: 
- Промену референтних вредности регулатора 

- Подешавање параметара регулатора, граница, нивоа аларма, сензора, 
редоследа секвенци, итд.   

- Поновно калибрисање сензора и актуатора  

Када је пуштање у рад завршено, сва документација о подешавањима мора да 
се поднесе представнику Наручиоца.  
Подешавање се врши за цео опсег оптерећења котла и горионика при раду на 
природни гас.   
 
6.2.3  Пробни рад 
 

Испитивање по завршетку монтаже треба да се изврши у континуалном раду и 
да буде одобрено по испуњењу услова. Сматра се да трајање испада почиње у 
време појаве првог аларма који је настао као последица квара и завршава се 
када постројење поново ради изнад минималног оптерећења. 

- Пробни раф треба да траје најмање 5 грејних дана.  
За отклањање недостатака који узрокују сметње у раду током испитивања по 
завршетку монтаже, Извођач мора да одговори на позив за мање од 8 сати.   
 
6.2.4  Контролна мерења 
 

Извођач је дужан да ангажује овлашћену организацију која ће за потребе ЈКП 
„Топлана-Ваљево“ извршити контролна мерења на  55,5 %, 77,7% и 100% 
оптерећења котлова и утврдити да ли су испуњени захтеви да се емисија 
азотних оксида из котла ВК1 при раду на природни гас спусти испод 110 mg/m3.  
Напомена: Наручилац даје сагласност на избор овлашћене организације за 
мерење квалитета продуката сагоревања.   
 

Гориво: Природни гас 

Реконструисани горионик не сме да прекорачи, при свим позицијама 
оптерећења (од минималног до максималног) вредности емисија штетних 
компоненти продуката сагоревања при коришћењу гаса као горива,  које су 
дефинисане Правилником о граничним вредностима емисије (ГВЕ) Републике 
Србије („Сл. гласник РС“ бр. 06/16) табела 6, прилог 2. група Б а у складу са 
чланом 20. став 2. 
 

Врста материје 

Топлотна снага  
ложишта (МW) 

≥ 10 - 50 

ГВЕ (mg/m3) 

Угљен моноксид (CO) 80 

Азотни оксиди (NОx) 110 

 
Захтев Наручиоца је да буду испуњени следећи услови: 
Остварити емисије CО ≤  80 mg/m3. 
Остварити емисије  NOx ≤ 110 mg/m3. 
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6.3. Гориво: Мазут 

Вредност емисије штетних компоненти продуката сагоревања после 
реконструкције   BMS при коришћењу мазута као горива треба да буде у 
границама дефинисаним Правилником о граничним вредностима емисије (ГВЕ) 
Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 06/16) – важи за  CО, а за NОx и SО2 
прихватљиве су максималне вредности не веће од до сада измерених. (NОx – 
800 mg/m3 , SО2 – 1700 mg/m3), при свим позицијама оптерећења горионика (од 
минималног до максималног). Наведена вредност је резултат коришћења 
постојећег квалитета горива. 
 

Врста материје 

Топлотна снага ложишта 
(МW) 

> 1 - 50 

GVE (mg/m3) 

Угљен моноксид (CО) 80 

Азотни оксиди (NОx) 200 

Сумпор диоксид (SО2) 1300 

  

 
Захтев Наручиоца је да буде испуњен следећи услов: 
Остварити емисије  CO ≤  80 mg/m3. 
 

6.4. Гаранција 

Гарантни период на опрему и радове треба да износи минимално 2 године 
након завршетка пробног рада и преузимања котлова у експлоатацију.  

 

6.5. Kазнене одредбе 

Извођач се обавезује да испуни захтеве техничке спецификације и сведе 
емисију азотних оксида испод 110 mg/m3 при раду на природни гас на ВК1. 

Уколико емисија азотних оксида буде већа од 110 mg/m3, Извоћач је дужан да 
накнадно и о свом трошку представи и реализује техничко решење које ће 
емисије  NOx свести испод дозвољене 110 mg/m3 по Уредби о граничним 
вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху („Сл. гласник РС“ бр. 
06/2016). 
Вредности NOx преко 120 mg/m3 нису приватљиве и Извођач је дужан да 
накнадно да и реализује техничко решење које ће емисије NOx свести испод 
110 mg/m3 .           
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                     7.        ПРЕДМЕР ОПРЕМЕ И РАДОВА 

 
Према одредницама конкурсне документације и Закону о планирању и 
изградњи и осталим пратећим актима, у поступку израде техничке 
документације:  
• Извођач радова је „Генерални извођач радова“ 
Стручни надзор над извођењем радова на изградњи објекта обавља 
Инвеститор. 
Рок за пројектовање и извођење свих радова, укључујући и пуштање у рад је 
150 дана од дана потписивања уговора. Рок за реконструкцију напојне линије 
топле воде и димног канала за рециркулацију димних гасова, постављањем 
МРС и повезивањем на    КПГ je 20.11. 2018. године. 

 

 ОБИМ РАДОВА 

Обим радова подразумева испоруку и уградњу комплетне опреме, пуштање у 
рад, подешавање и друге активности потребне за испуњење жељеног 
функционисања. У оквиру понуде дефинисати и припремне и демонтажне 
радове, у свему према стању на самом објекту и смерницама. 

Понуђач је у обавези да, као састави део понуде, за сваки тип понуђене опреме 
достави фотокопије Изјава о усаглашености од произвођача којима се 
потврђује усаглашеност и то:  

Сертификат о усаглашености у складу са захтевима Правилника о техничким 
захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под 
притиском - „Сл. гласник РС“ бр. 87/2011, издат од Именованог тела у 
Републици Србији или 

Сертификат о усаглашености у складу са захтевима Директиве за опрему под 
притиском PED 97/23/CE или 2014/68/EU издат од нострификованог тела у 
Европској унији и Решење о признању важења иностране исправе, односно 
знака  усаглашености у складу са Уредбом о начину признавања иностране 
исправе и знакова усаглашености „Сл. гласник РС“ бр. 98/09. 

У обим испоруке спада и израда документације изведеног стања свих радова и 
остале документације, укључујући радна упутства, документације за обуку као и 
обука за руковање и основно одржавање испоручене опреме. 
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ПРЕДМЕР ОПРЕМА, РАДОВИ, OПТИМИЗАЦИЈА, ПУШТАЊЕ У РАД И 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

7.0 ГАСИФИКАЦИЈА ТОПЛАНЕ 
       

A) МАШИНСКИ ДЕО – ОПРЕМА И РАДОВИ (Набавка и испорука машинске опреме) 
       

Напомена: Ценом обухватити све манипулативне трошкове (преузимање упаковане опреме и 

материјала од испоручиоца,утовар, истовар, ускладиштење, чување), транспорт и осигурање 

       

        

 

Р. 
бр 

                      

                       ОПИС 

 
Jед. 
мере 

Коли-

чина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

     Укупна цена без 

ПДВ-а 

A 1 Мерно-регулациона станица за 

компримовани природни гас МРС-КПГ. 

МРС-КПГ је са 3 (три) линије, капацитета 

Q = 3 x 1200 Sm3/h, за улазни притисак 

15 до 200 bar и двостепена редукција. 

Потребан притисак на излазу из МРС-

КПГјe 1,5 – 2,0 bar. 

У оквиру МРС-КПГ предвиђено је 

следеће 

 

 

 

КОМПЛЕТ 

 

 

 

 1 

  
       

1.1 Претакачки мост са три линије постављен 

на самостојећи челични носач и опремљен 

потребном запорном, мерном и 

сигурносном арматуром (break away 

вентил), за безбедно  повезивање 2 (два) 

трејлера са станицом путем флексибилних 

црева за КПГ дужине L=12m.  

МЕРНА АРМАТУРА 

Произвођач:______________________ 

Карактеристике:____________________ 

СИГУРНОСНА  АРМАТУРА 

Произвођач:______________________ 

Kарактеристике:____________________ 

ЗАПОРНА АРМАТУРА 

 

 

 

КОМПЛЕТ 

 

 

 

1 
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Произвођач:______________________ 

Kарактеристике : ___________________ 

Kарактеристике :____________________  

Kарактеристике:____________________ 

Kарактеристике:____________________ 

Kарактеристике:____________________ 

1.2 Први степен редукције притиска- три 

загрејачке регулационе линије 

Свака линија капацитета 1.200 m3/h, 

укупно Q = 3 x 1.200 m3/h, при pul = 15 – 

200 bar, и pizl = 6 – 8 bar 

Свака линија је опремљена: 

• Сигурносно блокадним вентилом 

високог и ниског притиска за заштиту 

загрејача гаса и првостепене редукције 

притиска, 

Произвођач:______________________ 

Карактеристике:____________________ 

Произвођач:______________________ 

Карактеристике:____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koм 

 

Koм 

   
       

 • Tопловодним загрејачем гаса 

одговарајућег топлотног капацитета, 

Произвођач:______________________ 

Карактеристике:____________________  

Трансмитери за регулацију и контролу 

температуре воде и гаса у  Ex изведби. 

Произвођач:______________________ 

Карактеристике:____________________ 

Произвођач:______________________ 

Карактеристике:____________________ 

 

 

Koм 

 

 

 

Koм 

 

Koм 
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Блокадни вентили за заштиту инсталације 

топле воде од превисоког притиска; 

Произвођач:______________________ 

Карактеристике:____________________ 

Произвођач:______________________ 

Карактеристике:____________________ 

 

 

Koм 

 

 

Koм 

   
       

1.3 Мерна линија са мерачем протока и 

коректором запремине по притиску и 

температури и обилазним водом. За 

мерење протока предвидети одговарајући 

ротациони мерач за минимални и 

максимални проток при притиску од  6 bara 

и рангу мерења 1:160.  

Тип: ______________________  

Карактеристике:____________________ 

________________________________ 

Мерење предвидети после првог степена 

редукције. 

Усклађеност: Мерило протока гаса  

произведено у складу са  

DIN EN ISO 9001:2000 и DIN EN ISO 

14001.  Произведено и испитано 

у складу са следећим смерницама, 

стандардима и референцама: 

- EC Директива 71/318/EC или  директива 

2004/22/EC (MID) 

- EC Директива 97/23/EC за опрему под 

притиском (PED) 

- EC Директива 94/9/EC o 

противексплозивној заштити (ATEX) 

- Европски стандарди (EN 12261, AD 2000 

Code) 

Испитано од стране службених 

лабораторија са ПТБ одобрењем. 

Одобрења Европске комисије (EC), 

Директиве о мерним инструментимa (MID)  

 

 

 

 

 

 

Koм 
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1.4 Други степен редукције притиска – две 

регулационе линије (радна и резервна) 

Свака линија капацитета минимално Q = 

3.300 m3/h, са: Регулатором притиска са  

блокадним вентилом 

Произвођач:______________________ 

Карактеристике:____________________ 

Запорни органи 

Произвођач:______________________ 

Карактеристике:____________________ 

Вентили сигурности 

Произвођач:______________________ 

Карактеристике:____________________ 

Пригушивачи буке 

Произвођач:______________________ 

Карактеристике:____________________ 

При притиску pul = 6 – 8 bar, pizl = 1,5 – 2,0 

bar. 

 

 

Koмплет 

   
       

1.5 МРС смештена у металну кућицу   
Димензија д x ш x в:  _____________m,  
Израђена од сендвич панела са испуном 
од камене вуне у циљу смањења нивоа 
буке офарбана жутом бојом 

 

 

Koм 

   
       

1.6 Tранспорт, монтажа, испитивање и 

пуштање у рад 

паушално    
       

A2 Топловод за потребе загрејача гаса од 

мазутне станице до МРС-КПГ 

КОМПЛЕТ    1   
       

2.1 Надземни термоизоловани топловод 

Димензије: _____________ mm 

Димензије: _____________ mm 

Димензије: _____________ mm 

Димензије: _____________ mm 

 

метар 

   
       

метар    
       

метар    
       

метар  
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2.2 Циркулациона пумпа енергетски ефикасна 
са програмирањем притиска и протока 

Произвођач: _____________________ 

Tип:             _____________________ 

Карактеристике: ___________________ 

У цену укључити сву потребну арматуру, 
транспорт, монтажу и повезивање на 
постојеће топловоде, испитивање и 
пуштање у рад. 

 

 

Koм 

   
       

2.3 Транспорт, монтажни материјал, монтажа 

и повезивање на постојећи топловод, 

испитивање и пуштање у рад 

 

паушално 

  
        

A3 Гасовод од МРС-КПГ до гасне рампе 
горионика у погону котла ВК1. 

Гасовод за радни притисак 2,5 bara од 
челичних бешавних цеви води се 
надземно, делимично по постојећим 
објектима са носачима и новим 
стубовима и конзолним носачимa.   

Пре уласка гасовода у погон котлова 
предвидети противпожарну славину 
DN150 PN16 и електропнеуматски 
вентил.  Завршетак са прирубницама 
испред високопритисне гасне рампе  
(ВПГР) у погону котловских постројења.  

 

 

 

КОМПЛЕТ 

 

 

 

 1 

  
       

3.1 Челични гасовод 

 -  Димензија: Ø   _____   x ______mm 

 

Meтар 

   
       

- Димензија: Ø  ______  x  ______mm Meтар    
       

-   Димензија: Ø   ______   x ______mm Meтар    
       

-   Димензија: Ø   ______   x  ______mm Meтар    
       

-   Димензија: Ø   ______   x  ______mm Meтар    
       

-   Димензија: Ø   ______   x ______mm Meтар    
       

-   Димензија: Ø   ______   x ______mm Meтар    
       

3.2  Кугласта прирубничка славина са контра 

прирубницама и прирубничким спојевима 

DN150 PN16  

Произвођач:______________________ 

КОМПЛЕТ 2   
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Карактеристике:____________________ 

  

3.3 
Електропнеуматски вентил класе „A“            
(затварање < 1sek.) са контра 
прирубницама и прирубничким спојевима 
DN 150 PN 16 

КОМПЛЕТ 1   
       

3.4 Конзолни и висећи носачи гасовода и 

топловода 

Koм    
       

3.5 Челични носачи (стубови) Koм    
       

3.6 Ситан потрошни материјал укључујући и 

материјал за АКЗ   

Паушално    
       

3.7 Радиографска контрола завара у обиму 

30% спољном делу гасовода и 100% на 

гасоводу у погону котловских постројења  

 

Паушално 

   
       

3.8 Mонтажа, испитивање на чврстоћу и 

непропусност и пуштање у рад 

Паушално    
       

A4 Високопритисна рампа горионика ВПРГ 

улаз притисак 1,5-2,0 bara излазни 

притисак 200 – 500mbara 

КОМПЛЕТ 1   
       

4.1 Главни елементи ВПРГ :  

ком 

 

   
       

- улазна славина 
       

- филтер за гас ком    
       

-регулатор притиска са блокадним 

вентилом за улазни притисак 1,5-2,0 

(2,5)bara и излазни притисак од  200 – 500 

mbara  

Произвођач: _______________________ 

Tип:  ____________________________ 

ком    
       

- вентил сигурности 

Произвођач: ______________________ 

Тип: _____________________________,  

ком    
       

- одушна славина за растерећење ком    
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 - улазни и излазни манометар баждарени 

Произвођач:______________________ 

 Карактеристике:____________________ 

ком    
       

4.2 Цеви, фитинзи, монтажни материјал  

паушално 

   
       

4.3 Израда, монтажа, испитивање на чврстоћу 

и непропусност са пуштањем у рад. 

 

паушално 

   
       

A5 
Нископритисна гасна рампа горионика  

(НПРГ) 
КОМПЛЕТ 1   

       

5.1 
Радни притисак гаса на горионику је 

150- 450mbarа. 

Испорука елемената НПРГ: 
 

Два електромагнетна блок вентила  

DN200 класе A произвођача Albert  

или сличан 
 

Произвођач: ___________________ 

Тип: _________________________ 

Карактеристике: _________________ 
 

Аутоматска контрола непропусности 
 

Пресостат минималног и  

максималног притиска  

Пригушница за гас 

- улазни и излазни манометар баждарени 

 

 

 

 

комплет 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  
       

5.2 Цеви, фитинзи, монтажни материјал паушално    
       

5.3 Израда, монтажа, испитивање на чврстоћу 

и непропусност са пуштањем у рад. 

паушално    
       

5.4 
Припремно-завршни радови и пуштање 

инсталације у рад  
паушално    

       

Б) 
                     ЕЛЕКТРО ОПРЕМА МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ        

 
Напомена: Ценом обухватити све манипулативне трошкове (преузимање упаковане опреме и 

материјала од испоручиоца,утовар, истовар, ускладиштење, чување), транспорт и осигурање 

       

Б1 
Електро опрема за   МРС-КПГ 

    
       

1.1 
Инсталација уземљеља платформе 

(трејлера), МРС-КПГ, претакалишта, 

стубова и надземног гасовода и топловода 

 

комплет 

 

1 
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1.2 
Eлектро инсталација : 

Напојни кабал од места прикључка  до 

електро командног ормана (RO-P) и (EKO) 

за снагу од 5 KW. 

Каблови и материјал за инсталацију од 

EKO ормана до извршних елемената у  

МРС-КПГ, укључујући и осветљење МРС-

КПГ.  

 

комплет 

 

1 

  
       

1.3 
Eлектро инсталација за потребе 

циркулационе пумпе комплет   
комплет 1   

       

1.4 
СМС систем за даљинско јављање 

притиска на улазу у  МРС-КПГ 
комплет 1   

       

1.5 
Трансмитер притиска  у Ex изведби који је 

повезан преко једноканалне баријере за  

PLC који је повезан на GSM модем. 

(По захтеву путем СМС-a  

јавља дистрибутеру 

Tренутни притисак на улазу у   МРС-КПГ 

са директном сигнализацијом минималног 

притиска гаса, количина гаса.  

СИМ картица обавеза дистрибутера са  

4 корисника од којих два могу бити из  

Топлане Ваљево 

 

 

 

комплет 

 

 

1 

  
       

1.6 
Успостављање мерења збирне и тренутне 

количине потрошње гаса преко турбинског 

мерача протока и електронског коректора 

Повезивање уређајa EK – 220 са 

инсталацијом софтвера на рачунару 

Наручиоца ради даљинског мониторинга 

потрошње и параметара притиска и 

температуре гаса. Очитавање у било ком 

тренутку посредством мобилног 

оператерра. GSM картицу обезбеђује 

Наручилац или дистрибутер гаса   

 

 

 комплет 

 

 

 

 

1 

  
       

Б2 Детекција гаса у погону котла ВК1  КОМПЛЕТ 1   
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2.1 
Микропроцесорска централа за детекцију 

гаса према наведеном или одговарајућа 
 

Тип GDS-8 или сличан следећих 

карактеристика: 

8 (осам) независних канала 

2 (два) алармна нивоа за сваки канал 

Звучна и светлосна сигнализација 

Пуњачки – регулациони модул 

AKU батерија 12V/7Ah 

- Произвођач _________________ 

- Tип ________________________ 

- Карактеристике 

Улаза _______ 

Излаза _______ 

Сигнализација________________ 

Напајање 

 

 

 

 

комплет 

 

 

 

 

1 

  
       

2.2  Детектори присуства гаса према пројекту ком     
       

2.3 Електро инсталација повезивање и 

пуштање у рад са монтажом и 

инсталационим материјалом  

 

паушал 

 

1 

  
       

Б Остали електро радови КОМПЛЕТ 1   
       

3.1 Остали ситни електро радови према 

пројекту – материјал и рад 

паушал 1   
       

3.2 Мерење отпора уземљења и израда 

извештаја о истом овлашћене агенције 

 паушал 1   
       

В ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ОПРЕМА И 

РАДОВИ 

 КОМПЛЕТ 1   
       

 
Напомена: Ценом обухватити све манипулативне трошкове (преузимање упаковане опреме и 

материјала од испоручиоца,утовар, истовар, ускладиштење, чување, одвоз), транспорт и 

осигурање 

       

1.1 

 

Ископ за темељ МРС-КПГ и рова за 

полагање траке за уземљење, каблова и 

цевовода 

паушално 1   
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1.2 Израда темеља за МРС-КПГ и бетонског 

канала за полагање гасовода високог 

притиска  

 

паушално 

 

1 

  
       

1.3 Темељи носећих стубова гасовода – ископ 

и израда  

ком    
       

1.4 Израда платоа и прилазног пута за 

платформе и трејлере према израђеном 

пројекту асфалтна подлога  

 

комплет 

 

1 

  
       

1.5 Пробијање отвора, испорука и уградња 

стабилних жалузина  за природну 

вентилацију погона, са свим потребним 

поправкама 

 

паушално 

 

1 

  
       

1.6 Противпожарна опрема према пројекту паушално 1   
       

1.7 Остали ситни неспецифицирани 

грађевински радови 

паушално 1   
       

Г ПРОБНИ РАД И ОБУКА 

ЗАПОСЛЕНИХ 

КОМПЛЕТ 1   
       

1.1 Пробни рад комплетне  инсталације КПГ-а 

укључујући подешавање рада инсталације 

са свим елементима за правилан и 

безбедан рад, уз ангажовање дитрибутера 

КПГ-а, са транспортним средствима, у 

трајању од 7 (седам) дана са 

компримованим природним гасом у 

количини од cca 10.000 m3. 

 

 

 

паушално 

 

 

 

1 

  
       

1.2 ОБУКА ОДРЖАВАЊА 

Основна обука особља за превентивно и 

корективно одржавање. Циљ препознати и 

отклонити основне кварове на инсталацији 

у разумно кратком року уз употребу 

резервних делова. 

 

 

паушално 

 

 

1 
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1.3 ОБУКА РУКОВАОЦА 

Oсновна обука руковалаца треба да их 

оспособи за управљање постројењем, 

рачунајући и припрему његовог рада од 

стартовања па све до максималног 

оптерећења. У обуку је укључено и 

управљање производним променама које 

се јављају у раду између минималног и 

максималног оптерећења, као и 

руковањем у прекидима рада.  

 

 

 

 

паушално 

 

 

 

1 

  
       

Д ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗВЕДЕНОГ 

ОБЈЕКТА ГАСИФИКАЦИЈЕ 

КОМПЛЕТ 1   
       

1.1 

 

Пројекат изведеног објекта гасификације, 

са свим потребним атестима   

Aтестно-техничка документација 

Сву осталу документацију која се односи 

на испоручену опрему. 

На свим цртежима пројекта изведеног 

објекта гасификације мора бити тачно 

приказана сва диспозиција машинске 

опреме. Потребно је приказати распоред 

опреме, цевовода и цевоводне арматуре, 

како у изгледима тако и у потребном броју 

пресека.  

Пројекат изведеног објекта треба да буде 

предат у папиру 6 (шест) примерака и 2 

(два) примерка у дигиталном облику. 

Дигитална форма у стандардним 

програмима – текст Word, а графичка 

документација AutoCAD2007 Руком писане 

измене нису дозвољене. 
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                           РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГАСИФИКАЦИЈА ТОПЛАНЕ  

 
A 

МАШИНСКИ ДЕО ОПРЕМА И РАДОВИ (Набавка и испорука машинске 
опреме)                                                 A1+A2+A3+A4+A5 укупно 

 

Б 

 
ЕЛЕКТРО ОПРЕМА МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ   Б1+Б2+Б3 укупно 

 

 
В 

 
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ОПРЕМА И РАДОВИ 

 

 
Г 

 
ПРОБНИ РАД И ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ   

 

 
Д 

 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА ГАСИФИКАЦИЈЕ 

 

  

УKУПНO ГАСИФИКАЦИЈА ТОПЛАНЕ без ПДВ-а (динара) 
 

 

 

  7.1     СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ, МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛА  

    

                     МАШИНСКА ОПРЕМА МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ 

    

Р.бр.                                      Опис 
Јед. 
мере 

Коли-
чина 

Jед. 
цена 
(дин) 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена 
(дин) 
без 

ПДВ-а 

    

A  Набавка и испорука машинске опреме  КОМПЛЕТ дин      

 
Напомена: Ценом обухватити све манипулативне трошкове (преузимање упаковане опреме и 
материјала од испоручиоца,утовар, истовар, ускладиштење, чување), транспорт и осигурање 

    

1 Котао ВК1 Remming 30MW          

1.1 Елементи горионика SKVG 300 комплет 1     
    

 Спецификацију елемената попуњава понуђач:          

 
назив елемента _________________ бр. ком: :____ 
произвођач:________________  ком     

    

 
назив елемента _________________ бр. ком: :____ 
произвођач:________________ ком     

    

 
назив елемента _________________ бр. ком: :____ 
произвођач:________________ ком     

    

 
назив елемента _________________ бр. ком: :____ 
произвођач:________________ ком     

    

1.2 Вентилатор за рециркулацију димног гаса комплет 1        
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 Карактеристике вентилатора попуњава понуђач:          

 проток _______________________m3/h          

 напор  _______________________Pa          

 снага електромотора____________ kW          

 број обртаја___________________min-1          

 температура радног флуида________°C          

 произвођач ____________________          

1.3 Канал за рециркулацију димног гаса комплет 1        

 Карактеристике канала попуњава понуђач:          

 пресек канала _________________mm          

 дебљина лима__________________mm          

 дужина канала_________________cca m          

 дебљина изолације_______________mm          

1.4 Мешачка кутија у каналу свежег ваздуха ком 1        

 Карактеристике мешачке кутије попуњава понуђач          

 димензије____________________mm          

          

 произвођач___________________          

1.5 
Електромоторна запорна димна клапна на улазу у вентилатор 
димних гасова ком 1    

    

 Карактеристике клапне попуњава понуђач:          

 пресек клапне с.о.. _____________mm          

 произвођач___________________          

 Електромоторни погон са граничницима крајњег положаја         

 Снага_______________________, Радни напон_____________         

 Произвођач         

1.6 
Регулациона димна клапна на потису вентилатора димних гасова 
са електромоторним погоном и давачима крајњег положаја ком 1    

    

 Карактеристике регулационе клапне попуњава понуђач kом         

 пресек клапне s.o. _____________mm          

 произвођач___________________          

 тип погона____________ снага__________ радни напон ___________          

 произвођач погона_____________          

           

1.7 
Електромоторна дупла димна клапна on/off  са давачима крајњег 
положаја комплет 1    

    

 Спецификацију елемената попуњава понуђач: ком         

 пресек клапне s.o.  _____________mm          

 произвођач___________________          

 Eлектромоторни погон са граничницима крајњег положаја          

 Снага_______________________, Радни напон_____________          

 Произвођач          
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1.8 Утилизатор ком 1    
    

 Карактеристике утилиза попуњава понуђач:          

 Номинална снага:___________MW          

 Проток воде кроз утилизатор  ________________ m³/h          

 Загревна површина:________________ m²          

 Укупан број цеви_______________ком          

 Дужина цеви: _______________ mm          

 Испитни притисак:__________bar          

 Максимални дозвољени радни притисак:_________bar          

 Радни притисак______________bar          

 Квалитет материјала цеви ____________          

 Висина ребра:  ________mm         

 

Прикључци на цевоводе напојног и повратног вода  изведени су 
прирубничком везом  DN_______, PN25 

 
    

    

 Изолован јастуцима минералне вуне дебљине _____ mm          

 Облога од Al лима дeбљине _______mm          

1.9 Сигурносни вентил комплет 1       

 Произвођач  ____________         

 Називни притисак ____________ bara         

 Радни притисак ______bara     
    

2.0 
Цевовод и арматуре за повезивање утилизатора са 
карактеристикама  Č.1212 и бољим спајају се заваривањем комплет 1    

    

 Челична цев ___    x   ___  метар         

 Челична цев  ___    x   ___ метар        

 Челична цев  ___    x   ___ метар        

 Челична цев   ____    x   ___ метар         

 Колено 90o  димензија _________ ком        

 Koлено 45o   димензија _________  ком         

 Редуцир DN _____ /________________________ ком         

 Редуцир DN _____/__________________ ком         

 Пресована минерална вуна за изолацију дебљине _____mm  m²         

 Облога од Al лима  дебљине _______mm  m²        

      

2.1 Компензатор димног канала комплет 1    

 
Назив елемента _________________________________ 
Димензије ________________ mm ком     

 

2.2 Ослонци и носећа конструкција  отвори рец. димног канала комплет 1    

 

Извођач дефинише пројектом број и места отварања отвора за 
узимање димног гаса цевовода за напајање утилизатора, као и број 
потребних ослонаца   
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Б Монтажни и демонтажни радови комплет 1    

1.1 
Монтажа утилизатора, цевовода, димних канала, ослонаца и 
вешања са свим припремним радовима ком 1    

 

 

Напомена: цена укључује израду ослонаца, вешача и носеће  
конструкције за канале рециркулационог димног гаса и пратеће 
опреме као и радове на постављању изолације 
Ценом такође обухватити и антикорозивну заштиту истих.        

 

1.2 Монтажа вентилатора ком 1   
 

1.3 
Монтажа гасног прстена горионика, нископритисне гасне рампе и 
ротационог мазутног горионика ком 1   

 

В Испитивања комплет 1    

1.1 Испитивања канала на гасну непропусност комплет 1     

1.2 Испитивање утилизатора и цевовода  на притисак комплет 1    

1.3 Снимање заварених спојева цевовода у обиму минимално 40% комплет 1    

Г Израда пројекта  комплет 1    

1.1 

Главни пројекат и пројекат за извођење, у папирном облику 4 
(четири) примерка и 2 (два) у дигиталном оверен од Именованог 
тела кпл 1    

 

1.2 
Пројекат изведеног објекта, у папирном облику 4 (четири) примерка 
и 2 (два) у дигиталном  кпл 1    

 

Д Пуштање у рад комплет 1    

1.1 
Tестирање опреме и пуштање у рад са оптимизацијом параметара 
сагоревања, односно вредностима NOx према захтевима техничке 
спецификације, израда мерних протокола кпл 1    

 

1.2 

Пробни рад треба да траје минимално 10 дана и подразумева 
континуални рад без аларма. За отклањање недостатака који 
узрокује сметње у раду током испитивања по завршетку монтаже 
Уговарач мора да одговори на позив за мање од 24 часа.    кпл 1   

 

1.3 

Мерење продуката сагоревања при раду на природни гас од стране 
акредитоване организације.   
Напомена: Наручилац даје сагласност на избор организације за 
мерења кпл 1    

 

       

РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ И РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛА   7.1     

A  Набавка и испорука машинске опреме         сума тачки од 1.1 до 2.2  

Б Монтажни и демонтажни радови                    сума тачки 1.1, 1.2, 1.3   

В Испитивања               сума тачки 1.1, 1.2, 1.3  

Г Израда пројекта        сума тачки1.1 и 1.2  

Д Пуштање у рад          сума тачки 1.1, 1.2, 1.3  

 
УКУПНО  за машинску опреме и радове реконструкције котла ВК1 без ПДВ-а: 
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 7.2    Надзорно-управљачки систем опрема и радови ЕЛЕКТРО ДЕО И АУТОМАТИКА     

Р.бр. Опис 
Јед. 
мере 

Коли-
чина 

Jед. 
цена 
(дин) 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена 
(дин) 
без 

ПДВ-а 

    

A  Набавка и испорука опреме електро КОТАО REMМING 30MW КОМПЛЕТ        

1         

 

Напомена: Ценом обухватити све манипулативне трошкове (преузимање упаковане опреме и 
материјала од испоручиоца,утовар, истовар, ускладиштење, чување), транспорт и осигурање 
 

    

1.1 Eлектро енергетски орман енергетике степена заштите IP55  комплет 1    

 

 Спецификацију елемената попуњава понуђач:       

 

Назив фреквентног регулатора  ______________________ 
Произвођач:__________________ 
Снага:______________________kW ком 1    

 

 
Дришер са осигурачима Произвођач: _________________  
Струја осигурача _______A комплет 1    

 

 
Осигурачи ком. круга: Струја ______ A, Тип __________ бр.ком:____ 
произвођач:________________ комплет 1    

 

 
Остали елементи: светиљка напон 230V, вентилатор, жалузина 
термостат заштита IP54 комплет 1    

 

 
Нисконапонски развод, редне стезаљке, ознаке натписне плочице, 
канали и сав остали неспецифицирани монтажни материјал  комплет 1    

 

 Орман за уградњу димезије в x ш x д    ______x______x______mm  ком 1     

 Израда, шемирање, монтажа и повезивање  комплет  1     

       

1.2 Eлектро орман аутоматике степена заштите   IP55      

 Спецификацију елемената попуњава понуђач:      

 
Орман слободностојећи димензије в x ш x д    
______x______x______mm ком  1   

 

 
Беспрекидно напајање мин 10min аутономије UPS 1000VA 230/230 
Тип ____________   , Произвођач  _________________________ ком  1   

 

 
Утичница за дим шину, светиљка са прекидачем,микропрекидач на  
вратима све по1 комад комплет  1   

 

 

Исправљач са трафооом  230VAC/24VDC, потребне струје 
Karakreristike: Vulaz______V, Vizlaz________V, Iizlaz ______A, 
Снага  _____VA ком  1   

 

 
Гребенасти прекидачи 1-0-2 _____ ком,  сигнална светиљка _____ 
ком комплет  1   

 

 

Осигурачи аутоматски 
Произвођач:__________________ 
Тип:     ________________ 
Струја: ________________ ком. _______  цена по ком _______ 
Струја : ________________ком. _______  цена по ком _______ 
Струја: ________________ ком. _______  цена по ком  _______ комплет  1   
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Струја: ________________ ком. _______  цена по ком _______ 
Струја: ________________ ком. _______  цена по ком _______ 

 

Блок моторног заштитног прекидача и контактора  
Произвођач: _____________ 
Kарактеристике: Тир прекидача _________ Тип 
контактора___________ 
Опсег прекидача: _________A  комада ______, цена по блоку 
_______  комплет  1   

 

       

1,3 Испорука PLC контролера и неопходних IO модула  комплет 1      

 Спецификацију елемената попуњава понуђач:     

 
назив елемента _____________________________ бр.ком:____ 
произвођач:________________ цена по комаду _________ 

ком 
    

 

 
назив елемента _____________________________ бр.ком:____ 
произвођач:________________ цена по комаду _________ ком     

 

 
назив елемента _____________________________ бр.ком:____ 
произвођач:________________ цена по комаду _________ ком     

 

 
назив елемента _____________________________ бр.ком:____ 
произвођач:________________ цена по комаду _________ ком     

 

 
назив елемента _____________________________ бр.ком:____ 
произвођач:________________ цена по комаду _________ ком     

 

 
назив елемента _____________________________ бр.ком:____ 
произвођач:________________ цена по комаду _________ ком    

 

 
назив елемента _____________________________ бр.ком:____ 
произвођач:________________ цена по комаду _________ ком    

 

 
назив елемента _____________________________ бр.ком:____ 
произвођач:________________ цена по комаду _________ ком    

 

 
назив елемента _____________________________ бр.ком:____ 
произвођач:________________ цена по комаду _________ ком    

 

 
назив елемента _____________________________ бр.ком:____ 
произвођач:________________ цена по комаду _________ ком    

 

 
назив елемента _____________________________ бр.ком:____ 
произвођач:________________ цена по комаду _________ ком    

 

 
назив елемента _____________________________ бр.ком:____ 
произвођач:________________ цена по комаду _________ ком    

 

 
назив елемента _____________________________ бр.ком:____ 
произвођач:________________ цена по комаду _________ ком    

 

 
назив елемента _____________________________ бр.ком:____ 
произвођач:________________ цена по комаду _________ ком    

 

 
назив елемента _____________________________ бр.ком:____ 
произвођач:________________ цена по комаду _________ ком     

 

       

1,4 Oстала опрема за повезивање  комплет 1   

 Спецификацију елемената попуњава понуђач:      

 

Релеји за галванско одвајање сигнала 
Произвођач:____________________ 
Тип:______________      Рад.напон________V  ком    

 

 Релеји за галванско одвајање сигнала ком     
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Произвођач:____________________ 
Тип:______________      Рад.напон________V 

 

Moнтажни материјал: Редне стезаљке, Hesi клеме са стакленим 
осигурачима,  ознаке натписне плочице, канали, проводници за 
повезивање и остали ситан неспецифициран материјал  комплет 1   

 

 Израда, повезивање и монтирано  комплет 1    

       

1,5 Mерна опрема   комплет 1   

 Спецификацију елемената попуњава понуђач:      

 

Ултразвучни калориметар са  M BUS модулом на напојној цеви 
утилизатора 
DN _________, Произвођач _____________________ 
Тип _______________ ком 1   

 

 
Сензори притиска:      Произвођач _____________________________ 
Тип _______________________ Meрни опсег__________________   ком    

 

 

Сензори притиска:      Произвођач  
_____________________________ 
Тип _______________________ Мерни опсег__________________   ком    

 

 
Сензори температуре l=300mm Pt100 у заштитној чаури 
Произвођач ___________________ Tип ______________ ком    

 

 
Tрансмитер Pt100/4-20mA јустиран за температурно подручје 
Произвођач ____________________ тип _____________ ком    

 

       

1,6 Материјал за повезивање комплет 1   

 Спецификацију елемената попуњава понуђач:      

 
Kабл за повезивање фреквентног регулатора и вентилатора  
Тип  метар    

 

 
Кабл за повезивање мерне опреме 
Тип  метар    

 

 
Кабл за повезивање мерне опреме 
Тип метар    

 

 
Кабл за повезивање мерне опреме 
Тип метар    

 

 Кабловски регал димензија ____________mm метар     

 Кабловски регал димензија  ____________mm метар     

 Oстали ситан помоћни материјал паушално 1    

 Mонтажа и повезивање комплет 1    

       

Б Израда апликативних софтвера комплет 1   

 Спецификацију попуњава понуђач:      

 
Израда апликативног софтвера PLC управљања према технолошким 
захтевима  ком 1   

 

 

Израда апликативног софтвера за постојећи Touch panel котла ВК1 
са графичком страницом контроле гаса, утилизатора и димног 
канала ком 1   

 

 Израда  SCADA апликације рада котла ВК1 на гас са свим ком 1    
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мерењима и стањима након реконструкције   

       

В Испитивање и пуштање у рад  комплет 1   

 Спецификацију попуњава понуђач:      

 
Испитивање мерних и регулационих кругова функционално са 
подешавањима   паушално 1   

 

 
Tестирање софтверских решења, пуштање у рад и доказивање 
функционалности паушално 1   

 

       

Г Израда пројекта аутоматике комплет 1    

1.1 
Пројекат за извођење, у папирном облику 4 (четири) примерка и 2 
(два) у дигиталном комплет 1   

1.2 
Пројекат изведеног објекта, у папирном облику 4(четири) примерка и  
2 (два) у дигиталном комплет 1   

      

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НАДЗОРНО УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМ КОМПЛЕТ  ЕЛЕКТРО ДЕО И АУТОМАТИКА 7.2 

A Набавка и испорука опреме            сума тачака од 1.1 до 1.16     

Б  
Израда апликативних софтвера     

В Испитивања и пуштање у рад     

Г Израда пројекта сума тачака 1.1 i 1.2     

      

 УКУПНО без ПДВ-a за електро опрему, aутоматику, софтвер и радове:  

 

Уколико је у пољу “JEДИНИЧНА ЦЕНА” уписано “0,00” или је остављено празно 
поље или слично, Наручилац ће тумачити да је Понуђач предметну позицију 
понудио без накнаде. 

 
Понуђач је обавезан да у спецификацији наведе број елемената које ће 
испоручити тамо где њихов број није наведен, као и да унесе све потребне 
податке који се траже и за које је остављено празно место за унос. 
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           РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОПРЕМЕ, МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛА 

 
ЦЕНА (ДИН) БЕЗ 

ПДВ-А 

7.1  МАШИНСКА ОПРЕМА И РАДОВИ  

7.2 Надзорно-управљаки систем oпрема и радови ЕЛЕКТРО ДЕО И АУТОМАТИКА  

   

УКУПНО (7.1+7.2) РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛА ВК1 без ПДВ-a:  

     

 

 

            РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ РАДОВА И ОПРЕМЕ 

                                    Према предмеру 
 

 

А.  ГАСИФИКАЦИЈА ТОПЛАНЕ      _________________ динара без ПДВ-а     

Б.       РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛА ВК1   _________________ динара без ПДВ-а  

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: ____________ динара без ПДВ-а    

 
 

              

                     
 

Посао се се сматра окончаним по предаји горе наведене документације, пуштању 
опреме у рад, окончаним пробним радом и успешно изведеним контролним 
мерењима.  

 
 
 
                                                                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

                               
                                                  М.П.             _________________________ 

 
Напомене:  
Одељак 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 неопходним финансијским капацитетом и то: 
- да је у претходној обрачунској години (2017) остварио           

пословни приход у износу од најмање 110.000.000,00 динара 

- да у пословној 2015, 2016. и 2017. години није исказао губитак 
у пословању 

- да у последњих шест месеци који претходе месецу 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки није био неликвидан 

2) да располаже неопходним пословним капацитетом и то:  
- да је у последњих осам година (2010/2011/2012/2013/2014/ 

2015/2016/2017) израдио, монтирао и пустио у рад најмање 2 
(две) котларнице за рад котлова на енергент компримовани         
природни гас (КПГ) капацитета од 3000 Sm3/h и више  

- да је у последњих осам година (2010/2011/2012/2013/2014/ 
2015/2016/2017) прерадио-реконструисао и пустио у рад      
мазутни горионик у комбиновани горионик гас/мазут             
произвођача SAACKE тип SKV или сличан капацитета 30MW и 
више, минимум 2 (два) комада 
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3) да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 
- да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са 

важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта број 310, 
запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са 
Законом о раду 

- да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са 
важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта број 330, 
запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са 
Законом о раду 

- да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са 
важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта број 350, 
запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са 
Законом о раду 

- да има најмање 1 (једног) дипломираног ижењера са важећом 
лиценцом ИКС за одговорног извођача радова број 410, 
запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са 
Законом о раду  

- да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са 
важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова број 
430, запосленог или ангажованог на неки други начин у складу 
са Законом о раду 

- да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са 
важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова број 
450, запосленог или ангажованог на неки други начин у складу 
са Законом о раду 

Једно лице може да поседује обе лиценце, тј. и лиценцу 
одговорног пројектантта и лиценцу одговорног извођача 
радова 

- најмање 1 (једног) дипломираног инжењера за безбедност и 
здравље на раду  

                  4)  да поседује важеће следеће сертификате: 
- сертификовани систем менаџмента квалитета SRPS ISO 9001 

- сертификат SRPS ISO 14001 (заштита животне средине) 
- сертификат SRPS OHSAS 18001 (безбедност и заштита на 

раду) 
                  5)  Мере у области заштите на раду и заштите људи и имовине 
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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. понуђач доказује достављањем следећих 
докумената: 
 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Правна лица: Извод из 
регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног привредног суда; Предузетници: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју 
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не 
обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је 
поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више зсконских 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). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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3. 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 надлежног органа 
да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

4. Услов из члана 75. ст. 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен образац 
изјаве (Образац 5). Изјава мора бити 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. 

 
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) ЗЈН.  
Уколико понуду подноси група понуђача, свакои понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а 
додатне услове испуњавају заједно.  
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Финансијски капацитет - Доказ: Извештај о бонитету за јавне 
набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар 
финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и 
предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље 
за оцену бонитета за 2015, 2016. и 2017. годину, као и податке о 
данима неликвидности. Уколико достављени Извештај БОН-ЈН не 
садржи податке о данима неликвидности за последњих шест месеци 
који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки, понуђач је дужан да достави Потврду 
Народне банке Србије да у последњих шест месеци који претходе 
месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки није био неликвидан.  

2) Пословни капацитет - Доказ: Референц листа (Образац 6а и 6б) 
назив Наручиоца, контакт особа и број телефона, број и предмет 
уговора, број изграђених котларница и број реконструисаних мазутних 
горионика који су предмет јавне набавке, у последњих 8 година (2010/ 
11/12/13/14/15/16/17). Референц листа мора да буде оверена печатом 
и потписана од стране одговорног лица понуђача. Понуђач доставља 
потврде Наручилаца наведених у референц листи (Образац 7), као и 
мерне протоколе урађене од стране овлашћених организација за 
испитивање квалитета продуката сагоревања којим се доказује да је 
емисија NOx спуштена испод 110 mg/m3. 
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3) Кадровски капацитет - Доказ: Списак ангажованих лица и степен 
стручне спреме, фотокопију лиценци и потврду о важности. Подаци о 
кадровској квалификацији морају бити на сопственом меморандуму, 
оверени печатом и потписани од стране одговорног лица понуђача.  
Доставити и фотокопије одговарајућих М3-А образаца којима се 
потврђује пријава, промена или одјава на обавезно социјално 
осигурање за запослена лица, а за радно ангажована лица код 
понуђача (или једног од чланова групе) по основу другог уговора у 
складу са Законом о раду фотокопију важећег уговора о радном 
ангажовању. 

4) Сертификати - Доказ: Фотокопије наведених важећих сертификата. 
5) Мере у области заштите на раду и заштите људи и имовине - 

Доказ: Изјава на свом меморандуму, потписана и оверена од стране 
овлашћеног лица понуђача да поседује Акт о процени ризика за сва 
радна места. Уз Изјаву доставити копију насловне стране Акта о 
процени ризика. Наручилац задржава право да од понуђача накнадно 
затражи доставу фотокопије или оригинал Акта о рпцени ризика.  

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
ЗЈН, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености 
обавезних услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког 
понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености обавезних услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.  
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених кипија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 
да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи 
од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре нису обавезни да доставе доказе о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, који су јавно доступни 
на интернет страници Агенције за привредне регистре - Регистар понуђача.  
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити Решење о 
упису у регистар понуђача. 
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, и то: 

 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у 
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, 
јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре - www. apr.gov.rs) 

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
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IV  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
 

 1.  Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом 
критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као 
релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а наведена у 
Обрасцу понуде (Образац 1). 

 
2.  Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
 извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 
 понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
гарантни рок.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента 
критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће 
уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када 
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни 
рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити 
јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати 
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
 

2) Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 
(Образац 2);  

 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

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

(Образац 5); 
 

6) Образац Референц листа (Образац 6а и 6б); 

7) Образац Потврда за референцу (Образац 7); 

8) Образац Потврда о обиласку места извршења посла (Образац 8). 
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ОБРАЗАЦ 1 
  

  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр __________________ од _______________ за јавну набавку радова – 
инсталација компримованог природног гаса за потребе гасификације ЈКП 
„Топлана-Ваљево“  и конверзија постојећег мазутног горионика у комбиновани 
горионик са ниском емисијом NOx и измена циркулације напојне воде и димног 
канала котла од 30  MW, ЈН бр. 10/2018 

 
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 ПОДНОСИМ:  

 

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. 
 
 
 

mailto:vagrejanje@ptt.rs


ЈКП “Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 Ваљево 
Тел: 014/35-11-916 (до 918), е-mail: vagrejanje@ptt.rs 

Конкурсна документација 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 
 

страна 59 од 93 
 

       

 
 
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) ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА БР. 10/2018 – 

 
- инсталација компримованог природног гаса за потребе гасификације ЈКП 

„Топлана-Ваљево“  и конверзија постојећег мазутног горионика у 
комбиновани горионик са ниском емисијом NOx и измена циркулације 

напојне воде и димног канала котла од 30  MW -  

 
 

Укупна цена без ПДВ-а 
 

 

___________________ динара  

 

ПДВ 
  
___________________ динара 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

___________________ динара  
 

 

Захтевани аванс (%) 
 

 
_____________________ % 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рок и начин плаћања 

 

 

Обрачун изведених радова вршиће се 
сукцесивно, према степену готовости, а на 
основу стварно изведених радова, оверених 
кроз грађевинску књигу од стране надзорног 
органа.  
Рок плаћања је 20 (двадесет) дана од дана 
овере ситуације, на основу документа који 
испоставља изабрани понуђач, а којим је 
потврђено извршење радова, при чему 
Наручилац има обавезу да ситуацију овери у 
року од 7 (седам) дана од дана пријема или да 
је уз писано образложење врати изабраном 
понуђачу. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу дозвољено да захтева аванс до 
максимално 20% вредности понуде. 
 

 
 

 
 
 
Рок завршетка радова 

 

 

Рок за завршетак гасификације, уградње 
утилизатора, реконструкције димног канала 
20.11.2018. године. 
Крајњи рок за завршетак посла по овом Уговору 
(завршени пројекти, сви радови завршени, опрема 
уграђена, постројење потпуно спремно за погон) је 
30.12.2018. године. 
Рок у коме ће се обавити пробни погон и 
испитивање гарантованих перформанси по овом 
Уговору је 31.01.2019. године. 
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Гарантни рок 
(минимум 24 месеца) 
 

 

 ________ месеца од записничке примопредаје 
 

 

Рок важења понуде  
 

45  дана од дана отварања понуда 
 

  

 

               Датум                               Понуђач 

    М. П.  
_________________________                                __________________________ 
 
 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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ОБРАЗАЦ 2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА  УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Р. 

бр. 

 

                Oпис 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

(дин) 

     

     ПДВ (дин) 

Укупна цена са 

ПДВ-ом (дин) 

1                      2              3              4         5 (3+4) 

1. МАШИНСКИ ДЕО –  
OПРЕМА И РАДОВИ 
гасификација 

   

2. EЛЕКТРО ОПРЕМА 
MAТЕРИЈАЛ И РАДОВИ      
гасификација 

   

3. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 

OПРЕМА И РАДОВИ 

гасификација 

   

4. ПРОБНИ РАД И ОБУКА 
ЗАПОСЛЕНИХ гасификација 

   

5. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА 
ГАСИФИКАЦИЈЕ 

   

6. 7.1  МАШИНСКА ОПРЕМА И 
РАДОВИ реконструкција 
котла ВК1 

   

7. 7.2 Надзoрно-управљачки 
систем опрема и радови 

ЕЛЕКТРО ДЕО И 
АУТОМАТИКА  
реконструкција котла ВК1 

   

 

                       УКУПНО динара 

  

 

 

 

              Датум:                                                                      Потпис понуђача: 
_____________________                        М.П.                _____________________ 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
- У колони 3. уписати колико износи цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке и укупно 
- У колони 4. уписати износ ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и 

укупно 
- У колони 5. уписати колико износи цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће сабрати износ из колоне 3. и колоне 
4. и укупно 
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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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ОБРАЗАЦ 3 

 
 
 
 

  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________, 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ 4 
   
           
 

 ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке - 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,  ЈН бр. 
10/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

   

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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ОБРАЗАЦ 5  

   
           
 

 ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.  
ЗАКОНА 

 
 
 
 
У складу са чланом 75 став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу 

                                                                       

 

ИЗЈАВУ  

 
     
Понуђач ____________________________________ (навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке - 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,  ЈН бр. 
10/2018, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде.  
 
 

   

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити 
потписна од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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ОБРАЗАЦ  6а 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 

Број јавног позива: ЈН-10/2018 

(референц листу доставити за претходних 8 година – 
20010/11/12/13/14/15/16/17. годину) 
 

р.бр 

назив корисника 

Број и предмет 
уговора 

изградња, монтажа и 
пуштање у рад 

котларнице за рад 
котлова на енергент 

компримовани 
природни гас (КПГ) 
капацитета од 3000 

Sm3/h и више, 

период 
реализације 

уговора 

        
адреса         

контакт особа         

број телефона 

        

             

         

         

         

             

         

         

         

             

         

         

         

             

         

         

         

             

         

         

         

             

         

         

         

Укупно:   

 
Прилог: Потврде потписане и оверене од стране одговорног лица 
Наручилаца наведених у референц листи. 
 
    М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача:  
                                                                                   ______________________________ 
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ОБРАЗАЦ  6б 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 

Број јавног позива: ЈН-10/2018 

(референц листу доставити за претходних 8 година – 
2010/11/12/13/14/15/16/17. годину) 
 

р.бр 

назив корисника 

Број и предмет 
уговора 

Прерадио-реконструисао и 
пустио у рад мазутни 

горионик у комбиновани 
горионик гас/мазут 

произвођача SAACKE тип 
SKVG капацитета 30 MW  и 

више 

период 
реализације 

уговора 

        
адреса         

контакт особа         

број телефона 
        

             

         

         

         

             

         

         

         

             

         

         

         

             

         

         

         

             

         

         

         

             

         

         

         

Укупно:   

 
Прилог: Потврде потписане и оверене од стране одговорног лица 
Наручилаца наведених у референц листи. 
 

   
                                   М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача:  
                                                                     ___________________________________________ 
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ОБРАЗАЦ 7 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦУ  
 
Назив издаваоца – Инвеститора/Наручиоца 
Седиште  
Дел. број.  
Датум:  
Тел.бр.  

________________________________  
________________________________  
________________________________  
________________________________  
________________________________  
 

 
 
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама 
("Сл. гласник РС", број 124/12 и 14/15 и 68/15), издајем  
 

П О Т В Р Д У 

 
Потврђујемо да је 
____________________________________________________________ са 
седиштем у _____________________ у периоду од ________ до _________ године 
за потребе ________________________________ као Извођач извршио 
САМОСТАЛНО / КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА радове на 
________________________________________________________________,  а по 
основу закљученог уговора о 
_______________________________________________________ број 
________________ од ______________, у вредности од _____________________ 
динара без ПДВ-а.  (попунити празна поља и прецртати непотребне речи дате 
великим словима )  
Током реализације уговорених радова за које се издаје ова потврда Извођач ЈЕ / 
НИЈЕ поштовао своје уговорене обавезе (уговорне рокове, квалитет изведених 
радова и слично). (прецртати непотребне речи дате великим словима ). 
 
Потврда се издаје на захтев: 
_______________________________________________ ради учешћа у отвореном 
поступку ЈН-10/2018, Наручиоца - ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево, Обилазни пут бб 
за који је позив за подношење понуда објављен дана 03.08.2018. године на 
Порталу јавних набавки.  
Лице за контакт код издаваоца потврде код кога се може извршити провера 
података:  
______________________________________________________ (име и презиме, 
радно место, контакт телефон и адреса електронске поште)  
 

                                                                    ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ИЗДАВАОЦА И          
                                                               ФУНКЦИЈА 

                                                                М.П         ______________________________ 
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ОБРАЗАЦ 8 

 
ПОТВРДА 

О ОБИЛАСКУ МЕСТА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

 
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:   10/2018 

 
НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 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 
  

 
 

МЕСТО ОБИЛАСКА:  Топлана ЈКП „Топлана-Ваљево“ 

 
ДАТУМ ОБИЛАСКА:  
                                                
________________________________________________ 

 
 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ________________________________________________ 

                                                
________________________________________________ 

 
 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСТАВНИКА 

ПОНУЂАЧА:              ________________________________________________ 
                                              
 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСТАВНИКА 

НАРУЧИОЦА:            ________________________________________________ 

 
 

   
Потпис представника Понуђача    Потпис представника Наручиоца   

   
     

 
 

    

 Датум:    
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VI   M О Д Е Л    У Г О В О Р А 

 
УГОВОР  О 

набавци радова на инсталацији 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  
 

 

Закључен између: 
 

1. ЈКП "Топлана-Ваљево" са седиштем у Ваљеву, 
Обилазни пут бб, ПИБ: 101900960, матични број: 
07357494, број рачуна: 105-58376-83 код АИК банке, 
кога заступа директор Зоран Степановић, (у даљем 
тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране и 

  

2. _________________________________ са седиштем 
у __________________, улица __________________, 
ПИБ: _____________, матични број: ___________, 
број рачуна: _______________________________ код 
_____________________________ банке, кога заступа 
_____________________________, (у даљем тексту:  
ИЗВОЂАЧ), с друге стране. 

  

Члан  1. 
 

Уговорне стране констатују: 
 

- Да је Наручилац, у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 124/12,14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне 
набавке број ЈН-10/2018 

- Да је Наручилац, сходно члану 108. Закона о јавним набавкама, донео 
Одлуку о додели уговора (број    /   )  којом је Извођачу доделио уговор за 
инсталацију компримованог природног гаса за потребе гасификације ЈКП 
„Топлана-Ваљево“ и конверзију постојећег мазутног горионика у 
комбиновани горионик са ниском емисијом NОx и измену циркулације 
напојне воде и димног канала котла 30 MW, ЈН бр. 10/2018. 

 

Члан 2 . 
 

 Саставни део овог уговора је: 
- пројектни задатак и технички описи; 
- усвојена понуда Извођача радова; 
- остала техничка документација битна за реализацију уговора. 
- динамички план радова 
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У току извођења радова обавезно се води грађевинска књига и грађевински 
дневник, који оверени од уговорних страна, представљају саставни део техничке 
документације уз овај уговор. 
 

Члан  3. 
 

Обавеза Извођача је израда пројектне документације и извођење радова са 
набавком и уградњом опреме за инсталацију 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, а која подразумева 
супституцију течног горива (мазут) природним гасом-КПГ котла ВК1 са 
извођењем реконструкције на повећању ефикасности и смањењу NОx у 
продуктима сагоревања на котлу ВК1 при раду на природни гас.  
 

У оквиру израде пројектне документације потребно је израдити: 
1. Пројекат за грађевинску дозволу 

• Грађевински пројекат 

• Машински пројекат 

• Електро пројекат 

2. Пројекат заштите од пожара 

3. Елаборат зоне опасности 

4. Пројекат за извођење 
 

У случају да постоје одступања  у односу на Пројекат за извођење,  Извођач је у 
обавези да изради Пројекат изведеног објекта, без додатних трошкова за 
Наручиоца. 
 

Члан 4. 
 

Извођач је у обавези да пре почетка извођења радова достави Наручиоцу на 
сагласност план динамике израде пројектне документације, радова и динамике 
испоруке и уградње опреме. 
 

Наручилац и Извођач ће непосредно сарађивати и консултовати се све време у 
току реализације Уговора. 
 

Извођач је обавезан да по завршетку радова, уз захтев за примопредају 
радова, преда Наручиоцу пројекат изведеног објекта урађеног у свему према 
Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта (Сл. Гласник бр. 23/2015 
и 77/2015). 
 

Уколико Извођач не изврши обавезу из претходног става сноси трошкове 
израде пројекта изведеног објекта од других извршилаца, које под тржишним 
условима ангажује Наручилац. 
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Цена документације из овог члана укалкулисана је у укупну уговорену вредност 
из члана 5. 
 
Уговорена вредност 

Члан 5. 
 

Укупна вредност добара и радова, по овом уговору без ПДВ-а износи: 
 __________________ динара, односно_______________ динара са ПДВ-ом.   
 

Ценом су обухваћени сви трошкови Извођача, укључујући и сву потребну 
опрему и материјал, наведене у техничкој спецификацији, као и оно што није 
специфицирано а неопходно је за завршетак пројекта, пројектовање, 
оверавање и испитивања надлежних акредитованих институција у складу са 
законом. 
 

Јединичне цене су фиксне и неће се мењати током извршења уговорних 
обавеза. 
 

Уговорне стране су сагласне да у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама, након закључења овог уговора без претходног спровођења 
поступка јавне набавке могу повећати обим предмета набавке, с тим да се 
уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из 
става 1. овог члана, с тим да се уговорена вредност може повећати 
максимално до износа из члана 124а. ЗЈН. 
 

У случају из претходног става стране из Уговора ће закључити анекс овог 
уговора којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 
 

Члан 6. 
 

Коначна и стварна вредност радова утврдиће се према у грађевинској књизи 
овереним и стварно изведеним радовима и то на основу јединичних цена из 
понуде и техничке спецификације уз исту, које представљају саставни део овог 
Уговора.  
 
Вишкови, мањкови, непредвиђени и накнадни радови 
 

Члан 7. 
 

Уколико у току извођења радова настану вишкови и/или мањкови уговорених 
радова вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним 
ценама и стварно изведеним радовима. 
 

Вишкови радова дефинисани су Посебним узансама о грађењу („Службени 
лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова 
усвојене понуде Извођача за које се утврди постојање вишка радова остају 
фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 5% количине неће 
утицати на продужетак рока завршетка радова. 
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Члан 8. 
 

Евентуални непредвиђени и накнадни радови (додатни радови) ће бити 
регулисани у складу са одредбама члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним 
набавкама. 

 

У случају непредвиђених и накнадних радова јединичне цене утврђиваће се по 
условима из овог Уговора, на бази стандарда и норми за ту врсту радова, 
опреме и материјала и тржишних цена.  
 

Рок за извођење радова 

Члан 9. 
 

Прва фаза посла-уградња утилизатора са реконструкцијом димног канала и 
гасификацијом са спремношћу постројења за рад завршава се по овом Уговору 
до 20.11.2018. године. 
 

Крајњи рок за завршетак посла по овом Уговору (завршени пројекти, радови 
завршени, опрема уграђена, постројење спремно за  погон, извршено 
испитивање) је 30.12.2018. године. 
 

Рок у коме ће се обавити пробни погон и испитивање гарантованих 
перформанси по овом Уговору је 31.01.2019. године.  
 

У рок из става 1. укључени су сви претходни и припремни послови. 
 

Датум увођења Извођача у посао, датум отпочињања извођења радова и датум 
окончања истих биће наведени и оверени од стране надзорног органа у 
грађевинској књизи и грађевинском дневнику, као и у записнику о примопредаји 
радова по окончању истих.  
 

Члан 10. 
 

Уколико Извођач својом кривицом не изврши своје уговорне обавезе, односно 
не оконча радове у уговореном року, Наручилац ће или одредити Извођачу 
накнадни примерени рок, под условом да се изузев рока не мењају уговорени 
услови, или једнострано раскинути овај Уговор и активирати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла.  
 

Члан 11. 
 

Даном извршења свих уговорних обавеза Извођача по овом Уговору, односно 
даном завршетка радова сматраће се дан када Извођач писмено обавести 
Наручиоца да су радови из овог уговора завршени и спремни за технички 
пријем и примопредају.  
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Члан 12. 
 

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача или 
Наручиоца ако у уговореном року настану следеће околности: 

- виша сила коју признају постојећи прописи, 
- поступање или непоступање трећих лица за које одговорност не сносе 

уговорне стране. 
 

У случају наступања околности из претходног става, уговорна страна која 
захтева продужење рока дужна је да благовремено поднесе захтев за 
продужење рока за извођење радова, са доказима о времену трајања 
околности које су изазвале продужење рока. 
 

Уговорне стране су обавезне да о продуженом року сачине анекс овом уговору. 
 
Плаћање 

Члан 13. 
 

Аванс наведен у понуди Наручилац ће уплатити Извођачу у року од 7 дана од 
дана потписивања Уговора, након чега ће Извођач доставити авансни рачун у 
складу са Законом о рачуноводству. 
  

Вредност добара и изведених радова по овом уговору плаћаће се сукцесивно, 
према степену готовости, на основу од стране надзорног органа оверених 
привремених и окончане ситуације, које Извођач доставља Наручиоцу у 6 
(шест) примерака. 
 

Обрачун изведених радова вршиће се на основу уговорених јединичних цена и 
стварно изведених  радова, оверених кроз грађевинску књигу од стране 
надзорног органа. 
 

Извођач испоставља привремене ситуације за изведене радове у року од 3 
(три) дана од последњег дана у месецу у којем су изведени радови или, у 
договору са надзорним органом, у току месеца у којем се радови изводе.  
 

Овера ситуације од стране надзорног органа или враћање неоверене ситуације 
Извођачу, уз навођење у писаној форми разлога за то, вршиће се у року од 7 
(седам) дана од пријема ситуације. 
 

Плаћање  по овереним ситуацијама извршиће се у року од 20 (двадесет) дана 
од  дана када је ситуација оверена  од стране надзорног органа. 
 

Исплата по привременим ситуацијама вршиће се до укупног износа од 
максимално 90% вредности наведене у понуди, док ће се 10% вредности 
радова из понуде Извођачу исплатити уз окончану ситуацију коју испоставља 
Наручиоцу уз записник о примопредаји радова и записник о коначном обрачуну 
изведених радова. 

mailto:vagrejanje@ptt.rs


ЈКП “Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 Ваљево 
Тел: 014/35-11-916 (до 918), е-mail: vagrejanje@ptt.rs 

Конкурсна документација 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 
 

страна 76 од 93 
 

       

Приликом исплате по овереној привременој ситуацији, иста ће се умањити за 
30% оверене вредности за коју се умањује примљени аванс све до тренутка док 
целокупни аванс не буде оправдан. 
 

Окончана ситуација ће бити оверена и плаћање по њој извршено у роковима 
који су уговорени за привремене ситуације испостављене за изведене радове.  
 

Члан 14. 
 

У случају доцње у плаћању Наручилац се обавезује да Извођачу плати законску 
затезну камату за сваки дан кашњења у исплати.  
 
Уговорна казна 

Члан 15. 
 

Уколико Извођач радова касни и не изведе радове у уговореном року, обавезан 
је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2 % укупне цене 
уговорених радова, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% 
укупне цене уговорених радова. 
 

Инвеститор има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештења 
Извођачу, уз издавање одговарајућег обрачуна, са роком плаћања од 15 дана 
од датума издавања истог. 
 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на активирање 
положене банкарске гаранције и на накнаду штете. 
 

Надзор над извођењем радова 

Члан 16.  
 

Наручилац ће вршити стручни надзор над извођењем радова од стране 
Извођача преко надзорног органа који представља Наручиоца по свим 
техничким и другим питањима у реализацији овог уговора. 
 

О надзорном органу и његовим овлашћењима Наручилац обавештава 
Извођача.  
 

Све писмене инструкције, или писмени налози од стране надзорног органа 
обавезни су за Извођача и Наручиоца као да их је дао Наручилац.  
 

Извођач је дужан да по примедбама датим од стране надзорног органа поступи 
одмах.  
 

Ако је Извођач незадовољан неком одлуком надзорног органа има право да о 
овоме обавести Наручиоца који ће потом одобрити, одбити, или променити 
одлуку у року од 5 (пет) дана од дана добијања захтева. 
 

Одлука Наручиоца је обавезна за Извођача.  
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Уколико Наручилац у напред означеном року не одговори на приговор 
Извођача, сматраће се да се Наручилац са истим није сагласио.  
 
Квалитет уграђеног материјала и опреме  
 

Члан 17. 
 

Извођач је дужан да испоручи и угради  опрему и материјал који у свему 
одговарају усвојеној понуди, техничкој спецификацији уз исту, као и техничким 
условима и захтевима из конкурсне документације Наручиоца, таксативно 
набројаним у предмеру и предрачуну радова. 
 

На посебан захтев Наручиоца Извођач је дужан да изврши и допунске провере 
квалитета уграђеног материјала и опреме, с тим што трошкове истих, уколико 
су резултати позитивни, сноси Наручилац. 
 

Члан 18. 
 

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу комплетну 
документацију којом се доказује уговорени квалитет и техничке карактеристике 
испоручене и уграђене опреме и материјала. 
 
Гаранција за квалитет уграђених добара и изведених радова 

 
Члан 19. 

 

Извођач је обавезан да испоручи и угради уговорени материјал и опрему и да 
изведе уговорене радове у свему према усвојеној понуди, техничкој 
спецификацији уз исту, као и техничким условима и захтевима из конкурсне 
документације Наручиоца, таксативно набројаним у предмеру и предрачуну 
радова. 
 

Извођач гарантује за квалитет изведених радова и уграђеног материјала и 
опреме у гарантном року од ........... (минимум 24 (двадесетчетири) месеца ) 
од записнички извршене примопредаје, односно од дана отклањања 
евентуалних примедби констатованих приликом примопредаје.  
 

Члан 20. 
 

Извођач је дужан да, за све време важења гарантног рока, по пријему писмене 
рекламације Наручиоца на скривене недостатке на изведеним радовима и/или 
уграђеној опреми или материјалу о свом трошку отклони утврђене недостатке 
настале у гарантном року, и то у року од 2 дана од пријема рекламације у 
сваком конкретном случају.  
 

У случају да Извођач не отклони недостатке из претходног става Наручилац 
има право да активира банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року.  
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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 28.02.2018. 
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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Трошкови осигурања укалкулисани су у уговорену цену. 
 

Извођач је дужан да за време извођења радова, о свом трошку, на градилишту 
предузме све уобичајене мере обезбеђења сигурности објекта, радова, опреме, 
уређаја и инсталација, радника, пролазника, чувања свих материјалних добара 
од оштећења или отуђења, као и да организује и спроводи заштиту на раду 
својих радника према Закону о заштити на раду и својим актима, да се 
придржава и спроводи мере противпожарне заштите према актима 
Наручиоцима.  
 

Извођач сноси пуну одговорност и у обавези је да надокнади Наручиоцу сву 
евентуално претрпљену штету, у случају да не поступи у свему на начин из 
претходног става. 
 

Члан 23. 
 

Извођач је дужан да за време извођења радова, о свом трошку, на градилишту 
предузме све уобичајене мере обезбеђења, као и чувања свих материјалних 
добара од оштећења, или отуђења. 
 

Извођач се обавезује да достави Наручиоцу списак свих опасних супстанци или 
материјала који се користе на простору градилишта. 
 

Извођач се обавезује да уклони шут са градилишта као и сав остали отпад 
настао при извођењу радова, уз претходну најаву и сагласност Наручиоца о 
садржају шута и отпада који се уклањају са градилишта. Такође се обавезује да 
ће са отпадним материјама поступати у складу са одредбама Закона о заштити 
животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04), Закона о поступању са 
отпадним материјама („Сл. гласник РС” бр. 25/96 и 26/96) и Правилника о 
условима и начину разврставања и паковања и чувања секундарних сировина 
(„Сл. гласник РС” бр. 55/01). Отпадне материје се морају одлагати на унапред 
одређеним местима која поседују Сертификат за складиштење опасних 
материја, уз обавезу достављања Сертификата Наручиоцу. 
 

Извођач ће извршити преузимање и збрињавање изолационих материјала. 
 

Извођач се обавезује да одмах обештети Наручиоца за штету насталу 
употребом унетих супстанци. 

Члан 24. 
 

Од почетка извођења радова до њихове примопредаје ризик случајне пропасти 
и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач, а после 
примопредаје Наручилац. 
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Примопредаја изведених радова и коначан обрачун 

 
Члан 25. 

 

Када су радови завршени, и градилиште спремно за примопредају, Извођач 
писмено позива Наручиоца на примопредају, а Наручилац ће одмах након 
пријема обавештења без одлагања приступити примопредаји и коначном 
обрачуну. 
 

Извођач је обавезан да по завршетку радова, уз позив за примопредају радова 
преда Наручиоцу пројекат изведеног објекта из члана 4. Уговора.  
 

О примопредаји са саставља записник који садржи све битне податке о 
изведеним радовима и датуме почетка и завршетка примопредаје и који мора 
бити потписан и оверен од стране овлашћених лица испред обе уговорне 
стране.  
 

Ако Наручилац констатује да радови нису завршени може одбити да учествује у 
примопредаји. 
 

Члан 26. 
 

Коначан обрачун почиње одмах по извршеној примопредаји и завршава се 
најкасније у року од 60 (шездесет) дана од примопредаје радова. 
 

Коначан обрачун извршиће Комисија сачињена од овлашћених лица испред 
обе уговорне стране, одмах по извршеној примопредаји радова.  
 

Коначним обрачуном утврђује се укупна коначна вредност свих изведених 
радова по овом Уговору, све остало што по овом уговору  утиче на коначну 
вредност, сви други битни подаци о којима је постигнута сагласност Комисије за 
коначан обрачун и регулишу се све преостале међусобне обавезе у складу са 
условима из овог Уговора. 
 

О извршеном коначном обрачуну сачињава се записник, који потисују сви 
чланови Комисије из става 2. након чега Извођач испоставља окончану 
ситуацију за изведене радове која је саставни део записника.  
 

Наручилац ће по испостављеној окончаној ситуацији извршити плаћање 
евентуалне разлике између вредности исплаћене по свим привременим 
ситуацијама и укупне коначне вредности радова утврђене приликом коначног 
обрачуна.  
 

Свака уговорна страна сноси своје трошкове коначног обрачуна. 
 

Члан 27. 
 

По завршетку радова извођач је дужан да са градилишта повуче своје раднике 
и градилиште рашчисти и очисти. 
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Раскид уговора 

Члан 28. 
 

Свака од уговорних страна може  раскинути овај Уговор у случају да друга 
страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у 
уговореном року, односно у случају да врши битне повреде уговора, у смислу 
одредаба Закона о облигационим односима.  
 

Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року 
писмено обавести другу страну. 
 

Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна 
штета проузрокована другој уговорној страни, а, такође, раскид нема утицаја ни 
на решавање евентуалних спорова и уређивање права и обавеза насталих пре 
раскида. 
 

Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој 
уговорној страни надокнади  стварну штету. 
 
Прелазне и завршне одредбе 

Члан 29. 
 

Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог уговора уговорне стране 
ће настојати да споразумно реше.  
 

У случају да се спор не може решити споразумно надлежан је Привредни суд у 
Ваљеву за решавање истог. 
 

Члан 30. 
 

На све оно што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о 
облигационим односима, Закон о планирању и изградњи, референтне узансе и 
други важећи прописи. 
 

Члан 31. 
 

Све измене и допуне овог Уговора важе само ако су начињене у писменој 
форми и потписане од обе уговорне стране. 

 
Члан 32. 

 

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. 
Закона о облигационим односима, Извођач нема права да изврши пренос 
потраживања на трећа лица без сагласности Наручиоца.  
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Члан 33. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од овлашћених лица испред 
обе уговорне стране, а важи и производи правно дејство  до реализације 
уговорених обавеза обе уговорне стране. 
 

Члан 34. 
 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 2 (два) 
примерка за Извођача, а 4 (четири) за Наручиоца. 
             
 

 
 
 
                 НАРУЧИЛАЦ:                                                                
        ЈКП „Топлана-Ваљево“ 
                    Директор 

            Зоран Степановић 
 

 ИЗВОЂАЧ: 
 
 

    
.....................................................  ........................................................ 
 
Напомена:  Модел уговора Понуђач попуњава, потписује и оверава  
печатом,  чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, који 
представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
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VII    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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

 
Понуда мора бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и 
сачињена према упутству наручиоца.  
Понуда се подноси на обрасцима датим у  конкурсној документацији, мора бити 
јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана необрисивим 
мастилом, оверена печатом и потисана од стране овлашћеног лица понуђача. 
Свако бељење или подебљавање података мора се парафирати и оверити од 
стране понуђача.  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној и 
запечаћеној коверти или кутији (овера печатом на месту где је затворена), 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив, седиште и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 
Ваљево, са назнаком: ,,Понуда за  јавну набавку радова - инсталација 
компримованог природног гаса за потребе гасификације ЈКП „Топлана-
Ваљево“  и конверзија постојећег мазутног горионика у комбиновани 
горионик са ниском емисијом NOx и измена циркулације напојне воде и 
димног канала котла од 30  MW, ЈН бр. 10/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
03.09.2018. године до 12  часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа.   
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. 
По окончању поступка отварања понуда, неблаговремене понуде  ће бити 
враћене понуђачима неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
   

Понуда мора да садржи:  

1. Попуњен, оверен и потписан одељак Врста, техничке карактеристике, 
квалитет, количина и опис услуга... (Поглавље II) 

2. Попуњен, оверен и потписан Образац понуде (Образац 1)   
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3. Попуњен, оверен и потписан Образац структуре понуђене цене са 
упутством како да се попуни (Образац 2) 

4. Попуњен, оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде 
(Образац 3) 

5. Попуњен, оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди 
(Образац 4) 

6.  Попуњен, оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из 
члана 75. став 2. Закона   (Образац 5) 

7. Попуњен, оверен и потписан образац Референц листа (Образац 6а и 6б) 
са прилозима 

8.  Попуњен, оверен и потписан образац Потврда за референцу  (Образац 7)   

9. Попуњен, оверен и потписан образац Потврда о обиласку места 
извршења посла (Образац 8) 

10. Попуњен, оверен и потписан Модел уговора (Поглавље VI)  

11. Доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН наведених у поглављу III 
конкурсне документације  

12. Техничку документацију и термин планове 

13. Изјаву произвођача горионика о усаглашености понуђене опреме са 
постојећим гориоником и постојећом аутоматиком тип Se@vis. 

14. Изјаву о усаглашености од произвођача за сваки тип понуђене опреме 
којима се потврђује усаглашеност и то: 
- Сертификат о усаглашености у складу са захтевима Правилника о 
техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање 
усаглашености опреме под притиском - „Сл. гласник РС“ бр. 87/2011, 
издат од Именованог тела у Републици Србији или 

- Сертификат о усаглашености у складу са захтевима Директиве за 
опрему под притиском PED 97/23/CE или 2014/68/EU издат од 
нострификованог тела у Европској унији и Решење о признању важења 
иностране исправе, односно знака  усаглашености у складу са Уредбом о 
начину признавања иностране исправе и знакова усаглашености „Сл. 
гласник РС“ бр. 98/09. 

15. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 

16. Писмо о намерама пословне банке за издавање банкарских гаранција за 
аванс, добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року.  

 

Неиспуњавањем било које тачке из обавезне садржине понуде, наручилац 
задржава право да такву понуду одбије као неприхватљиву.  
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Понуде које не буду испуниле захтеве Техничке спецификације, сматраће се 
неодговарајућим и неће бити разматране. 
    
3.  ПАРТИЈЕ 

 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама 

 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца ЈКП 
„Топлана-Ваљево“, Обилазни пут бб,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова - инсталација компримованог 
природног гаса за потребе гасификације ЈКП „Топлана-Ваљево“  и 
конверзија постојећег мазутног горионика у комбиновани горионик са 
ниском емисијом NOx и измена циркулације напојне воде и димног канала 
котла од 30  MW, ЈН бр. 10/2018, НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова - инсталација компримованог 
природног гаса за потребе гасификације ЈКП „Топлана-Ваљево“  и 
конверзија постојећег мазутног горионика у комбиновани горионик са 
ниском емисијом NOx и измена циркулације напојне воде и димног канала 
котла од 30  MW , ЈН бр. 10/2018, НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова - инсталација компримованог 
природног гаса за потребе гасификације ЈКП „Топлана-Ваљево“  и 
конверзија постојећег мазутног горионика у комбиновани горионик са 
ниском емисијом NOx и измена циркулације напојне воде и димног канала 
котла од 30  MW , ЈН бр. 10/2018, НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - инсталација 
компримованог природног гаса за потребе гасификације ЈКП „Топлана-
Ваљево“  и конверзија постојећег мазутног горионика у комбиновани 
горионик са ниском емисијом NOx и измена циркулације напојне воде и 
димног канала котла од 30  MW , ЈН бр. 10/2018, НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) 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 III  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. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора  
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу  III ове конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова. 

mailto:vagrejanje@ptt.rs


ЈКП “Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 Ваљево 
Тел: 014/35-11-916 (до 918), е-mail: vagrejanje@ptt.rs 

Конкурсна документација 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 
 

страна 87 од 93 
 

       

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 
1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Обрачун изведених радова вршиће се сукцесивно, према степену готовости, а 
на основу стварно изведених радова, оверених кроз грађевинску књигу од 
стране надзорног органа. Рок плаћања је 20 (двадесет) дана од дана овере 
ситуације, на основу документа који испоставља изабрани понуђач, а којим је 
потврђено извршење радова, при чему Наручилац има обавезу да ситуацију 
овери у року од 7 (седам) дана од дана пријема или да је уз писано 
образложење врати изабраном понуђачу. 
Плаћање по овереним ситуацијама Наручилац ће извршити до износа од 90% 
вредности закљученог уговора.  
Свака оверена ситуација се умањује за 30% вредности ако је Понуђач примио 
аванс све док се не реализује целокупан аванс. 
Остатак од 10% уговорене вредности Наручилац ће платити након израде 
коначне ситуације, а након доказивања параметара и предаје радова на начин 
како је уговором и овом документацијом дефинисано.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
Понуђачу дозвољено да захтева аванс до максимално 20%. 
 
2. Захтеви у погледу рока извођења радова 

Рок за завршетак гасификације, уградње утилизатора, реконструкције димног 
канала је 20.11.2018. године. 
Крајњи рок за завршетак посла (завршени пројекти, радови завршени, опрема 
уграђена, постројење спремно за погон) је 30.12.2018. године. 
Рок у коме ће се обавити пробни погон и испитивање гарантованих 
перформанси је 31.01.2019. године.  
 
3. Захтев у погледу гарантног рока 

Гарантни рок: минимум 24 месеца од записничке примопредаје радова.  
  
4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде је 45 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. 
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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 28.02.2018. 
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. 

mailto:vagrejanje@ptt.rs
mailto:vagrejanje@ptt.rs


ЈКП “Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 Ваљево 
Тел: 014/35-11-916 (до 918), е-mail: vagrejanje@ptt.rs 

Конкурсна документација 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 
 

страна 90 од 93 
 

       

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр.10/2018”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  

   -  путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

       - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање.  

 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
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16.  ОБАВЕЗА УПОЗНАВАЊА СА ЛОКАЦИЈОМ 
 
Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима радова дефинисаних овом 
конкурсном документацијом, неопходно је да понуђачи о свом трошку изврше 
обилазак локације у присуству представника Наручиоца, како би се у целости 
упознали са локацијом и понудом обухватили све неопходне радње за 
квалитетно извршење предметних радова. 
 
У вези са наведеним, представник понуђача има се обратити Наручиоцу 
пријавом за обилазак која се доставља e-mailom на адресу vagrejanje@ptt.rs 
или директно, предајом пријаве на писарницу ЈКП ''Топлана-Ваљево'' Обилазни 
пут бб, 14000 Ваљево, како би се заказао тачан термин упознавања са 
локацијом извођења радова.  Планира се заказивање обиласка објекта који је 
предмет ове јавне набавке 8 дана од објављивања јавне набавке на Порталу 
јавних набавки.  
 
Договореном упознавању ће присуствовати представник Наручиоца и 
представник понуђача. Понуђачи који се упознају са локацијом извођења 
радова у заказаном термину добиће потврду потписану од стране представника 
Наручиоца, коју су обавезни да приложе у понуди. 
 
17. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 
У складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац може 
након закључења Уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 
предмета набавке, с тим да вредност уговора може повећати максимално до 5%  
од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност 
повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона 
о јавним набавкама, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, 
енергетике, саобраћаја и поштанских услуга. 
 
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама  ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: vagrejanje@ptt.rs,  факсом на број 014/3511-130 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног 
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 
заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
 
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.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;           
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 
следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
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(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 
динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ЈКП “Топлана-Ваљево“ Ваљево јавна набавка ЈН 10/2018.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту 

права за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
   
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених 
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 
у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор 
додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношења захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
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