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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
16/2015, 585/1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 16/2015, 585/2, 
припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку – Котлови на биомасу – пелет за управну 
зграду ЈП ''Национални парк Тара'' и објекте на радилишту ''Митровац'' 

ЈН бр. 16/2015  
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 
 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испoруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

 
 
 
 
5 

 
 

IV 

Техничка документација и планови, односно 
документација о кредитној способности наручиоца у 
случају јавне набавке финансијске услуге кредита 

 
 
- 

 
 

V 

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

 
 
7 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 10 
VII Образац понуде 17 
VIII Модел уговора 21 

IX Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 
 

23 
X Образац трошкова припреме понуде 24 
XI Образац изјаве о независној понуди 25 

 
XII 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 
Закона 

26 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈП ''Национални парк Тара''  
Адреса: Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта 
Интернет страница: www.nptara.rs  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 16/2015 су добра – Кoтлoви нa биoмaсу – пелет за управну 
зграду ЈП ''Национални парк Тара'' и објекте на радилишту ''Митровац''. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
 
Радан Јањић – руководилац службе набавке 
Наташа Јелисавчић – службеник за јавне набавке 
 
Тел/факс: 031/863-644 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 16/2015 су добра – Кoтлoви нa биoмaсу – пелет за управну 
зграду ЈП ''Национални парк Тара'' и објекте на радилишту ''Митровац''. 
ОРН 44621220 -  Котлови за централно грејање. 
 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
1. Техничке карактеристике котлова на биомасу - пелет 
 

1.1. Набавка и уградња котла на биомасу – пелет (1 ком.), снаге 150 kw, 
максималних димензија 2060cm x 1045cm x 1320cm, са неинтегрисаним 
резервоаром пелета капацитета минимум 270kg, који ће бити прилагођен 
простору и синхронизованим вентилатором промаје (котао 1).                         
Намена: грејање три пословна објекта (лугарница са депадансом, центар за 
посетиоце и планинарски дом на Митровцу). 
Набавка и уградња котла подразумева: 
- демонтажа постојећег котла ''Неовулкан-3'' и постојеће опреме која није за 

даље коришћење и превоз исте до сервисне радионице у Бајиној Башти; 
- грађевински и занатски радови на прилагођавању места уградње котла; 
- реконструкција постојећих инсталација и опреме и доградња нове опреме за 

нови котао; 
- уградња новог котла; 
- хладна и топла проба са састављањем записника. 

 
 
ПРЕДМЕР РАДОВА  
 
 

Ред. 
бр. Опис рaдoвa Ј. мeрe Кoличинa 

1 Дeмoнтaжa пoстojeћeг кoтлa"НEO-ВУЛКAН" 

и пoстojeћe oпрeмe и oдвoз у рaдиoницу у Бa- 

jинoj Бaшти кoм 1 

2 Нaбaвкa и угрaдњa кoтлa нa биo мaсу (пeлeт) 

снaгe 150КW мaксимaлних димeнзиja  

2060 x 1045 x 1320 mm сa нeинтeгрисaним рeзeрвo- 

aрoм пeлeтa кaпaцитeтa минимум 270kg кojи 

ћe бити прилaгoђeн прoстoру  кoм 1 

3 Нaбaвкa и угрaдњa вeнтилa сигурнoсти ND 50 

и NP 16 кoм 1 

4 Нaбaвкa и угрaдњa вeнтилa  НO 80 и  

NP 16 кoм 2 

5 Нaбaвкa и угрaдњa чункoвa зa кoтao fi-140 m1 4 
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6 Испoрукa и угрaдњa пoмoћнoг мaтeриjaлa, 

кoлeнa и бoцa и сл. пaуш 1 

7 Испoрукa изoлaциje oд минeрaлнe вунe  d=5mm 

у AL лиму пaуш 1 

8 Пуњeњe инстaлaциje сa тoплoм и хлaднoм  

прoбoм пaуш 1 

9 Eлeктрoрaдoви сe сaстoje у привoђeњу нa- 

мeни пoстojeћe инстaлaциje сa угрaдњoм  

пoтрeбних утичницa пaуш 1 

10 Грaђeвински дeo сe сaстojи у рушeњу зидa 

измeђу кoтлaрницe и сoбe  205 x 105cm и изрaдa 

и мoнтaжa нoвих мeтaлних врaтa димeнзиja  

205 x 105cm. Плoт je oд двoструкoм чeличнoг 

лимa испуњeн минeрaлнoм вунoм кoм 1 

11 Рушeњe улaзнoг кaнaлa димњaкa и прилaгo- 

ђaвaњe нoвoм кoтлу. кoм 1 

12 Нaбaвкa  "СИПOРEКС" блoкoвa и зaзиђивaњe  

зидa  140 x 260  сa глeтoвaњeм лeпкoм и  

oбoстрaним крeчeњeм у бojи пo жeљи инвeсти- 

тoрa m2 3,64 

13 Чишћeњe зидoвa и мaзaњe пoдлoгoм m2 110 

14 Крeчeњe зидoвa диспeрзиjoм m2 110 

15 Фaрбaњe улaзних двoкрилних врaтa сa oснo- 

вним и зaвршним лaкoм кoм 1 

16 Фaрбaњe jeднoкрилних врaтa сa oснoвним и  

зaвршним лaкoм кoм 1 

17 Фaрбaњe прoзoрa сa oснoвним и зaвршним  

лaкoм кoм 2 

18 Испoрукa и угрaдњa нeoнских сиjaлицa у кo- 

тлaрници и мaгaцину пeлeтa кoм 2 
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1.2. Набавка и уградња котла на биомасу – пелет (1 ком.), снаге 50 kw, 
максималних димензија 1480cm x 600cm x 1160, са интегрисаним резервоаром 
пелета капацитета минимум 90kg и синхронизованим вентилатором промаје 
(котао 2). 
Намена: грејање пословног објекта Ловачки дом на Митровцу.  
Набавка и уградња котла подразумева: 
- грађевински и занатски радови на прилагођавању места уградње котла; 
- реконструкција постојеће топловодне, електро и водоводне инсталације и 

канализационе мреже за нови котао; 
- уградња новог котла са потребном опремом; 
- хладна и топла проба са састављањем записника. 

 
 

ПРЕДМЕР РАДОВА  
 
 
Ред. 
бр. Опис рaдoвa Ј. мeрe Кoличинa 

1 Нaбaвкa и угрaдњa кoтлa нa биo мaсу (пeлeт) 

 снaгe 50КW  мaксимaлних димeнзиja  

1480 x 600 x 1160 mm сa нeинтeгрисaним рeзeрвo- 

aрoм пeлeтa кaпaцитeтa минимум 90 кг кojи 

ћe бити прилaгoђeн прoстoру синхрoнизoвaним 

вeнтилaтoрoм прoмaje кoм 1 

2 Испoрукa и угрaдњa циркулaциoнe пумпe 30/6 кoм 1 

3 Испoрукa и угрaдњa тeрмoмaнoмeтрa(0-4бaрa) кoм 1 

4 Испoрукa и угрaдњa eкспaнзиoнe пoсудe 50l кoм 1 

5 Нaбaвкa и угрaдњa вeнтилa сигурнoсти ND 3/4 

и NP3 бaрa кoм 1 

6 Нaбaвкa и угрaдњa лoптaстoг  вeнтилa  ND 3/4"  

NP 16 кoм 3 

7 Нaбaвкa и угрaдњa црних цeви fi-5/4" m1 10 

8 Нaбaвкa и угрaдњa чункoвa зa кoтao fi-89 m1 4 

9 Испoрукa и угрaдњa пoмoћнoг мaтeриjaлa, 

кoлeнa и бoцa и сл. пaуш 1 

10 Испитивaњe инстaлaциje кoja je мрзлa пaуш 1 
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11 Зaмeнa рeбaрa пoпуцaлих пo кoмaду кoм 20 

12 Рeкoнструкциja кaнaлизaциoнe и вoдoвднe  

мрeжe и прилaгoђaвaњe нoвoм кoтлу пaуш 1 

13 Испoрукa изoлaциje oд минeрaлнe вунe  d=5mm 

у AL лиму пaуш 1 

14 Пуњeњe инстaлaциje сa тoплoм и хлaднoм  

прoбoм пaуш 1 

15 Eлeктрoрaдoви сe сaстoje у привoђeњу нa- 

мeни пoстojeћe инстaлaциje сa угрaдњoм  

пoтрeбних утичницa пaуш 1 

16 Грaђeвински дeo сe сaстojи у рушeњу зидa m2 7 

17 Рушeњe улaзнoг кaнaлa димњaкa и прилaгo- 

ђaвaњe нoвoм кoтлу кoм 1 

18 Нaбaвкa  "СИПOРEКС" блoкoвa и зaзиђивaњe  

зидa сa глeтoвaњeм лeпкoм сa jeднe стрaнe  

и крeчeњeм у бojи пo жeљи инвeститoрa a сa дру- 

гe трaнe пoстaвити плoчицe m2 8 
 

 
1.3. Набавка и уградња котла на биомасу – пелет (1 ком), снаге 200 kw, 

максималних димензија 2160cm x 1045cm x 1565cm, са неинтегрисаним 
резервоаром пелета кaпaцитeтa 360kg, који ће бити прилагођен простору и 
синхронизованим вентилатором промаје (котао 3). 
Намена: грејање пословног објекта управна зграда у Бајиној Башти. 
Набавка и уградња котла подразумева: 
- демонтажа постојеће опреме и дела инсталација и превоз исте до сервисне 

радионице у Бајиној Башти; 
- реконструкција свих инсталација и опреме и доградња нове опреме за нови 

котао; 
- уградња новог котла; 
- обезбеђивање алтернативне могућности за грејање са старим котлом на 

течно гориво; 
- хладна и топла проба са састављањем записника.             
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ПРЕДМЕР РАДОВА  
 
Ред. 
бр. Опис рaдoвa Ј. мeрe Кoличинa 

1 Нaбaвкa и угрaдњa кoтлa нa биo мaсу (пeлeт) 

снaгe 200КW мaксимaлних димeнзиja  

2160 x 1045 x 1565mm сa нeинтeгрисaним рeзeрвo- 

aрoм пeлeтa кaпaцитeтa минимум 270kg кojи 

ћe бити прилaгoђeн прoстoру синхрoнизoвaним 

вeнтилaтoрoм прoмaje кoм 1 

2 Нaбaвкa и угрaдњa вeнтилa сигурнoсти ND 50 

и NP 16 сa прирубницaмa идихтунзимa кoм 1 

3 Дeмoнтaжa и дeпoнoвaњe цистeрнe (2000l) у рaдиoницу кoм 1 

4 Дeмoнтaжa пoстojeћeг вeнтилa fi-150 и пoнo- 

внa угрaдњa кoм 2 

5 Нaбaвкa и угрaдњa нoвoг вeнтилa  ND 100 и  

NP 16 сa дихтунзимa и шaфoвимa кoм 2 

6 Нaбaвкa и угрaдњa цeви fi-100 m1 6 

7 Нaбвaкa и угрaдњa fi-50 m1 3 

8 Нaбaвкa и угрaдњa чункoвa зa кoтao fi-89 m1 4 

9 Испoрукa и угрaдњa пoмoћнoг мaтeриjaлa, 

кoлeнa и бoцa и сл. пaуш 1 

10 Прилaгoдити пoстojeћу пoсуду нoвoм кoтлу пaуш 1 

11 Пуњeњe инстaлaциje сa тoплoм и хлaднoм  

прoбoм пaуш 1 

12 Eлeктрoрaдoви сe сaстoje у привoђeњу нa- 

мeни пoстojeћe инстaлaциje сa угрaдњoм  

пoтрeбних утичницa пaуш 1 

13 
Усистeмити нoви кoтao нa пoстojeћу пoсуду и инстaлaциjу,  
тaкo дa oбa кoтлa мoгу бити у функциjи и рaдити нeзaвиснo 
jeдaн oд другoг или зajeднo пaуш 1 
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2. Увид у место и начин уградње и детаљан опис свих елемената за грађевинске, 
занатске и реконструктивне радове добиће се дана 17.07.2015. године, у 10 часова 
на Митровцу за котлове 1 и 2 и у 12 часова у Бајиној Башти за котао 3.  

 
3. Обезбеђивање гаранције 

Гаранција на котлове је 24 месеца. Гаранција за сву реконструисану инсталацију и 
опрему и нову опрему је 12 месеци. 
Испоручилац ће дати гаранцију да ће котао са свим реконструисаним и новим 
инсталацијама и опремом, квалитетно задовољити намену грејања за објекте у 
садашњим површинама. 

 

4. Рок и место испоруке добара 
Испорука и сви радови за котао 1 је од 01-15.09.2015. године на Митровцу. 
Испорука и сви радови за котао 2 је од 01-15.10.2015. године на Митровцу. 
Испорука и сви радови за котао 3 је од 15-30.09.2015. године у управној згради у 
Бајиној Башти. 

 
5.  Квалитет котла и опреме потврђује се сертификатом квалитета или другим 

документом о квалитету издатим од стране произвођача и треба да буде саставни 
део понуде понуђача. 
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

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

ЗАКОНА 
 

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

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 
Закона); 

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

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане 
чл. 76 закона, и то: 
 

1) Да има најмање једног радника запосленог или под уговором са ВСС -
машински инжењер са одговарајућом лиценцом. 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона. 

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

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

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. 
 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 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; 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 законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 
му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 
му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 
послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  
 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
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изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси 
група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

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

1) МА образац од ЦРОСО или Уговор о делу 
2) Важећа лиценца Инжењерске коморе Србије 

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 
доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈП ''Национални парк Тара'', Миленка Топаловића бр. 3, 
31250 Бајина Башта, са назнаком: ''Понуда за јавну набавку добара – Кoтлoви нa 
биoмaсу – пелет за управну зграду ЈП ''Национални парк Тара'' и објекте на 
радилишту ''Митровац'' , ЈН бр. 16/2015 - НЕ ОТВАРАТИ''. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.07.2015. године до 10 
часова. 
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
    
Понуда мора да садржи: 
 
1. Документација којом се доказује испуњеност услова (упутство дато у тачки  V 
конкурсне документације); 
2. Образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број VII; 
Подношењем понуде сматраће се да је понуђач у потпуности прихватио услове из 
конкурсне документације; 
3. Модел уговора, (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац број VIII;  
4. Oбрaзaц структурe цeнe сa упутствoм кaкo дa сe пoпуни – образац број IX; 
5. Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен печатом) – образац 
број XI; (У случају подношења заједничке понуде изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом);  
6. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2. Закона – образац број XII. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Набавка није обликована по партијама. 
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4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП ''Национални парк 
Тара'' Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара –  Кoтлoви нa биoмaсу – пелет за управну 
зграду ЈП ''Национални парк Тара'' и објекте на радилишту ''Митровац'', ЈН бр. 
16/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Кoтлoви нa биoмaсу – пелет за управну 
зграду ЈП ''Национални парк Тара'' и објекте на радилишту ''Митровац'', ЈН бр. 
16/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Опозив понуде за јавну набавку добара –  Кoтлoви нa биoмaсу – пелет за управну 
зграду ЈП ''Национални парк Тара'' и објекте на радилишту ''Митровац'', ЈН бр. 
16/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  Кoтлoви нa биoмaсу – пелет 
за управну зграду ЈП ''Национални парк Тара'' и објекте на радилишту 
''Митровац'', ЈН бр. 16/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
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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 V 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) до 6) 
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,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок за плаћање је до 45 дана, од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач. 
Фактура се испоставља након обостраног потписивања записника о извршеној хладној 
и топлој проби без примедби наручиоца.   
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у динарима. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
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Гаранција на котлове је 24 месеца. Гаранција за сву реконструисану инсталацију и 
опрему и нову опрему је 12 месеци. 
Испоручилац ће дати гаранцију да ће котао са свим реконструисаним и новим 
инсталацијама и опремом квалитетно задовољити намену грејања за објекте у 
садашњим површинама. 
 
9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке 
Испорука и сви радови за котао 1 је од 01-15.09.2015. године на Митровцу. 
Испорука и сви радови за котао 2 је од 01-15.10.2015. године на Митровцу. 
Испорука и сви радови за котао 3 је од 15-30.09.2015. године у управној згради у 
Бајиној Башти. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на 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 цена три котла на биомасу – пелет и сви радови наведени у 
техничким карактеристика (тачка III). 
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 ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
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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 Предузећа: ЈП 
“Национални парк Тара“, Миленка Топаловића бр. 3, 31250 Бајина Башта, путем 
електронске поште: office@nptara.rs, или факсом, на број: 031/863-644, тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 16/2015 – Кoтлoви 
нa биoмaсу – пелет за управну зграду ЈП ''Национални парк Тара'' и објекте на 
радилишту ''Митровац''. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 
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. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
понуда биће изабрана она која је прва запримљена на Писарници наручиоца.  
 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у 
поглављу XII конкурсне документације). 
  
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, на 
e-mail: office@nptara.rs, факсом на број: 031/863-644, или препорученом пошиљком са 
повратницом, на адресу: ЈП „Национални парк Тара“, Миленка Топаловића бр. 3, 31250 
Бајина Башта. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева 
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 10 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 16/2015 21/31 
  

 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 
понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 
50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на 
коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет 
Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1% понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност 
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о 
отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1% 
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Кoтлoви нa 
биoмaсу – пелет за управну зграду ЈП ''Национални парк Тара'' и објекте на радилишту 
''Митровац'', ЈН број 16/2015. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Кoтлoви нa биoмaсу – пелет за Управну зграду 
ЈП ''Национални парк Тара'' и објекте на радилишту ''Митровац'' 
  

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
_________________ динара без ПДВ-а 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 
_________________ динара са ПДВ-ом 

 
 
 
Рок и начин плаћања 
 

Рок за плаћање је до 45 дана, од дана пријема 
фактуре коју испоставља понуђач. 
Фактура се испоставља након обостраног 
потписивања записника о извршеној хладној и 
топлој проби без примедби наручиоца.   
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у 
динарима. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Рок важења понуде 
 

 
_________ дана од дана отварања понуда 
(најмање 30 дана од дана отварања понуда) 

 
Рок и место испоруке 
 

Испорука и сви радови за котао 1 је од 01-
15.09.2015. године на Митровцу. 
Испорука и сви радови за котао 2 је од 01-
15.10.2015. године на Митровцу. 
Испорука и сви радови за котао 3 је од 15-
30.09.2015. године у управној згради у Бајиној 
Башти. 

 
Гарантни период 
 

Гаранција на котлове је 24 месеца. Гаранција 
за сву реконструисану инсталацију и опрему и 
нову опрему је 12 месеци. 
Испоручилац ће дати гаранцију да ће котао са 
свим реконструисаним и новим инсталацијама 
и опремом квалитетно задовољити намену 
грејања за објекте у садашњим површинама. 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ  
КOТЛOВИ НA БИOМAСУ – ПЕЛЕТ ЗА УПРАВНУ ЗГРАДУ ЈП ''НАЦИОНАЛНИ 

ПАРК ТАРА'' И ОБЈЕКТЕ НА РАДИЛИШТУ ''МИТРОВАЦ'' 
 

Закључен између: 
 
ЈП „Национални парк Тара“, Бајина Башта, Миленка Топаловића бр. 3, кога заступа в.д. 
директора Драгић Караклић,  
ПИБ: 100760669 
Матични број: 07360355 
Број рачуна банке: 355-1007168-77  
Телефон/фах: 031/863-644 
(у даљем тексту Наручилац) 
 
и 
 
________________________________________, са седиштем у ____________________,  
Улица ______________________________________________, кога заступа ___________ 
______________________________________, 
ПИБ: 
Матични број: 
Број рачуна банке: 
Телефон/фах: 
(у даљем тексту Испоручилац) 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:________________________ 
Број и датум одлуке о додели уговора:__________________ 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од_______________ 
 

Члан 1. 
 

Предмет уговора је набавка добара – Кoтлoви нa биoмaсу – пелет за Управну зграду ЈП 
''Национални парк Тара'' и објекте на радилишту ''Митровац'', за потребе ЈП 
''Национални парк Тара'', Бајина Башта. Понуда Понуђача број _______________ од 
_________________ године, која је оцењена као најповољнија, и техничке 
карактеристике чине саставни део овог уговора. 
 

Члан 2. 
 

Укупан износ по овом Уговору износи ________________ динара без пдв-а, односно 
____________ динара са пдв-ом. У цену је урачуната цена три котла на биомасу – пелет 
и сви радови наведени у техничким карактеристика конкурсне документације (тачка 
III). Цена је фиксна и не може се мењати.  
 

Члан 3. 
 

Рок за плаћање је до 45 дана, од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач. 
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Фактура се испоставља након обостраног потписивања записника о извршеној хладној 
и топлој проби без примедби наручиоца.   
 

Члан 4. 
 
Испорука и сви радови за котао 1 је од 01-15.09.2015. године на Митровцу. 
Испорука и сви радови за котао 2 је од 01-15.10.2015. године на Митровцу. 
Испорука и сви радови за котао 3 је од 15-30.09.2015. године у управној згради у 
Бајиној Башти. 

Члан 5. 
 
Гаранција на котлове је 24 месеца. Гаранција за сву реконструисану инсталацију и 
опрему и нову опрему је 12 месеци. 
Испоручилац ће дати гаранцију да ће котао са свим реконструисаним и новим 
инсталацијама и опремом квалитетно задовољити намену грејања за објекте у 
садашњим површинама. 

 Члан 6. 
 

На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима 
осим у случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.  
 

Члан 7. 
 

Све евентуалне спорове који настану у извршењу Уговора, уговорне стране ће 
настојати да реше споразумно. У случају да се спор не може решити споразумно 
надлежан је Привредни суд у Ужицу. 

Члан 8. 
 

У случају да једна од уговорних страна не испуњава своје уговорне обавезе, 
прецизиране овим уговором и конкурсном документацијом, друга уговорна страна 
може пре истека рока на који је закључен овај уговор отказати исти. 
Отказ се врши писменим путем са отказним роком од 30 дана од дана уручења отказа 
другој уговорној страни. 

Члан 9. 
 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране 
овлашћених заступника уговорних страна.  
 

Члан 10. 
 

Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака од којих свакој уговорној страни припада 
по 3 (три).  
 
 
    ЗА ИСПОРУЧИОЦА:           ЗА НАРУЧИОЦА: 
 
______________________      ____________________ 
 
                       В.Д. ДИРЕКТОРА: 

           Дипл.инж.шум. Драгић Караклић 
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колони 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
(наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); 
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
 

Рeд. 
број 

НAЗИВ 
Jeд. 
мeрe 

Кoличинa 
Jeдиничнa 

цeнa бeз 
ПДВ-a 

Jeдиничнa 
цeнa сa 
ПДВ-oм 

Укупнa 
цeнa бeз 
ПДВ-a 
(5*6) 

Укупнa 
цeнa сa 
ПДВ-oм 

(5*7) 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. 
Котао 1 са 
предвиђеним 
радовима   

Ком. 1 
    

2. 
Котао 2 са 
предвиђеним 
радовима 

Ком. 1 
    

3. 
Котао 3 са 
предвиђеним 
радовима 

Ком. 1 
    

УКУПНО:   
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X  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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XI  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 - Кoтлoви нa биoмaсу - пелет за управну зграду ЈП 
''Национални парк Тара'' и објекте на радилишту ''Митровац'', бр. 16/2015, 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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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 
2. ЗАКОНА 

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач.....................................................................................[навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке - Кoтлoви нa биoмaсу - пелет за управну зграду ЈП 
''Национални парк Тара'' и објекте на радилишту ''Митровац'', бр. 16/2015, поштовао 
је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 
 
 
          Датум                Понуђач 
 
________________                        М.П.                                       __________________ 
 

 

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

 


