
ОШ“АЦА АЛЕКСИЋ“ 

Број:  338  

Датум: 26.03.2019.                                              

 

                              ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

                                                                БРОЈ 2. 

               

 

 

1.У делу Конкурсне документације  4.9.4. Захтев у погледу рока извођења 

радова , на страни 11. 

 УМЕСТО:  

Рок за извођење радова је максимално 10 календарских дана од дана увођења 

у посао. 

 ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

„Рок за извођење радова је максимално 35  календарских дана од дана 

увођења у посао”. 

 

2. У табели МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, на страни 7. 

брише се текст:   

Нормни степен 

корисности у односу 

на доњу топлотну 

моћ горива 

мин. 109% 

 

3.МЕЊА СЕ  ОБРАЗАЦ   БРОЈ 5-  ПОНУДА , СТРАНА 26. ТАКО ДА  

УМЕСТО : 
 „Рок извршења радова _________ календарских дана ( не дуже од 10)“  



ТРЕБА ДА СТОЈИ:  
   „Рок извршења радова _________ календарских дана ( не дуже од 35 )“ 

4 .У  моделу Уговора мења се члан 4. тако да   

УМЕСТО: 

„Извођач се обавезује да изведе радове на захтев наручиоца у року од 10/ 
десет/ календарских  дана  од дана потписивања овог Уговора и увођења у 
посао. 

 ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

„Извођач се обавезује да изведе радове у року од 35/ тридесетпет/ 

календарских  дана  од дана потписивања овог Уговора и увођења у посао“. 

5. Рок за подношење понуда који је наведен у позиву за подношење понуда 

и конкурсној документацији наручиоца је продужен, те ће се у складу са 

чланом 63 Закона о јавним набавкама објавити Обавештење о продужењу 

рока за подношење понуда. 

Продужава се рок за подношење понуда и сада гласи: 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

до 04.04.2019 године до 12,00 часова 

Отварање понуда oбавиће се  у просторијама наручиоца  04.04.2019 године 

у 13,00 часова.  

6. Све остало наведено у Позиву за достављање понуда и Конкурсној 

документацији објављеним на Порталу јавних набавки и Интернет страници 

наручиоца дана  15.03. и 22.03.2019.године остаје непромењено. 

7. Овим обавештавамо понуђаче да ће се Пречишћен текст конкурсне 

документације објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и 

интернет страници наручиоца, где ће бити објављене и измењене стране 

конкурсне документацје 



8. У прилогу  се налази  Пречишћен текст Конкурсне документације за јавну 

набавку мале вредности број 1.3.1/2019 . и измењене стране  број  7,  11 , 26 

и 33. 

11. Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са овим 

Изменама и допунама конкурсне документације  , а које  су утврђене у  

измењеним страницама и у Пречишћеном тексту Конкурсне документације. 

 

 

                                                                                        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Захтеване 

минималне 

карактеристике 

Карактеристике 

понуђене опреме 

Начин доказивања 

карактеристика 

понуђене опреме 

Произвођач  

 

Званична техничка 

документација 

понуђеног уређаја на 

српском језику 

Модел  

 

Минимални 

топлотни капацитет 

(kW) при 

температурном 

режиму 50/30°C 

према EN 15417 и 

ЕN677 за рад на 

гориво природни гас 

или ТНГ 

мин. 150 kW 

 

Oпсег топлотног 

капацитета тј. однос 

минималне и 

максималне снаге 

уређаја 

мин. 1:4,5 

 

Тип уређаја 
кондензациони тип 

уређаја  

Материјал 

измењивача димни 

гасови/вода 

нерђајући челик 

(INOX)  

Начин регулације 

сагоревања 

склопом за 

аутоматско 

подешавање и 

оптимизовање 

квалитета 

сагоревање тј. смеше 

ваздух/гориво за све 

промене врсте и 

 



квалитета горива 

Дозвољени радни 

притисак, bar 
мин. 6 bar 

 

Гаранција, година 

мин. 2 године на 

уређај  

Изјава произвођача 

уређаја на 

меморандуму 

или 

Изјава увозника 

уређаја на 

меморандуму 

мин. 10 година на 

измењивач димни 

гасови/вода  

Сертификати 

Типски 3А 

сертификат о 

контролисању издат 

од стране 

акредитованог 

контролног тела 

Републике Србије 

 

Копија типског 3А 

сертификата о 

контролисању издата 

од стране 

акредитованог 

контролног тела 

Републике Србије 

 

                                                                7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

4.9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за изведене радове: минимум 2 године рачунајући од дана примопредаје радова. 

Захтевани минимални гарантни рокови везани за гасни кондензациони генератор топлоте:  

- Гарантни рок на измењивач уређаја - минимум 10 година рачунајући од дана примопредаје 
радова 

- Гарантни рок за комплетан склоп - минимум 2 године рачунајући од дана примопредаје радова 
Гарантни рок на димњачки систем  - минимум 10 година рачунајући од дана примопредаје радова. 

Гарантни рок на остали материјал и опрему - минимум 2 године рачунајући од дана примопредаје 

радова 

 Изабрани понуђач је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив наручиоца у 
року од 5 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом , као и сва оштећења 
проузрокована овим недостацима. Уколико недостатке на опреми није могуће отклонити, изабрани 
понуђач је дужан да добро са недостатком замени новим добром и то у року од 5 дана од дана од дана 
пријема писменог позива Наручиоца. 

4.9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

4.9.4. Захтев у погледу рока извођења радова 

Рок за извођење радова је максимално 35  календарских дана од дана увођења у посао. 

4.9.5  Средства финансијског обезбећења 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група 

понуђача је у обавези да пре потписивања уговора, уколико његова понуда буде изабрана као 

најповољнија, достави  2 (две) оригинал  бланко соло менице које гласе на ОШ „ Аца 

Алексић „ и то: 

 

- 1 (једну) за добро извршење посла на 10% вредности овог Уговора без ПДВ-а  

- 1 (једну) за отклањање грешака у гарантном року на 10% вредности овог Уговора без 
ПДВ-а, заједно са меничним овлашћењима, картоном депонованих потписа лица 



овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну извођача као и изводом о 
регистрацији меница код НБС. 

  

4.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност и са обрачунатим 

порезом 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. 

Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати. 

Радови се врше ф-цо Александровац – објекат Основне школе „Аца Алексић“ Александровац, Јаше 

Петровића 6. У  цену у датој понуди урачунати све трошкове (транспортне, манипулативне на 

терену, доставу потребних делова, и сл.) У случају да понуђач не може извршири услугу, да 

наручилац има право да  наплати Понуђачу уговорену казну од 1% од укупне 

  

 

           11. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Рок важења понуде ______ (дана). 
 

 Рок извршења радова _________ календарских дана ( не дуже од  35 ). 
 

 Услови плаћања: На основу фактура, у року од 45 дана од дана примопредаје изведених 
радова и испостављања и  провере фактуре. 

 

 Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача износи _______ 
 

 

 

 

 

 

 

        Место и датум                                                                        Потпис овлашћеног лица  

_______________________                                                             ___________________ 

МП. 

 

 

 

 

                                                      

                                                                  

 

 

                                                                                     26. 



на основу спроведеног  поступка јавне набавке бр. 1.3.1/2019, као и друга питања везана 
за реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором, а у складу са 
конкурсном документацијом и понудом Извођача бр.___________ од ____________ 
године, и Одлуке о додели уговора број_______________од___________. 

II ЦЕНА УГОВОРЕНИХ РАДОВА 
Члан 2. 

Укупна вредност радова из претходног члана износи _________________динара без ПДВ_а 

 

(словима:_________________________), односно_________________динара са ПДВ_ом 

 

(словима:_______________________) и утврђена је на основу усвојене понуде ИЗВОЂАЧА . 

Укупна уговорена вредност је утврђена на бази уговорених јединичних цена, које су 

фиксне и обухватају све трошкове извођења радова: радну снагу, материјал, 

механизацију, припремне радове, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, 

сва потребна испитивања, добит и све остале директне и индиректне трошкове, који се 

односе на извршење овог Уговора. 

III НАЧИН ПЛАЋАЊА И СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА                                    Члан 3. 

Износ из првог става Члана 2. НАРУЧИЛАЦ исплаћује ИЗВОЂАЧУ  максимално 45 дана 

од дана пријема Окончане ситуације оверене од стране Надзорног органа и Записника о 

извршеној примопредаји радова, потписаног од стране овлашћеног лица наручиоца и 

извођача радова, и прихватања рачуна за изведене радове. 

Окончана ситуација ИЗВОЂАЧА за извршене – изведене радове мора обавезно да 

садржи, поред наведених елемената из члана 42. Закона о ПДВ-у и позив на број Уговора 

(деловодни број овог Уговора НАРУЧИОЦА), који је био основ за испостављање 

одговарајућег документа. 

ИЗВОЂАЧ се обавезује да при потписивању овог Уговора, достави НАРУЧИОЦУ 2 (две) 

бланко соло менице и то: 

 

- 1 (једну) за добро извршење посла на 10% вредности овог Уговора без ПДВ-а  

- 1 (једну) за отклањање грешака у гарантном року на 10% вредности овог Уговора без 
ПДВ-а, заједно са меничним овлашћењима, картоном депонованих потписа лица 
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну ИЗВОЂАЧА, као и изводом о 
регистрацији меница код НБС. 

насловљеним на Основна школа “Aца Алексић“ Александровац, са клаузулом „без 

протеста“, са роком важности 10 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење  



уговорних обавеза , односно 10 дана дужим од истека гарантног рока, као средство 

финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза. 

 

IV РОК 

Члан 4. 

ИЗВОЂАЧ се обавезује да изведе радове у року од  35 / тридесет 
пет/ календарских дана, од дана потписивања овог Уговора и увођења у посао. 
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