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˝СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝ СУБОТИЦА 
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Број: 9-5/18-7 
 

 
ПОЗИВ 

 
за подношење понуде 

 
у  отвореном поступку јавне набавке - набавке радова 

 
Санација бетонског димњака-уградња улошка  
ОРН: 45453000 – Рeмонтни и санациони радови 

бр. 5/18 ЈНВ     

1. Предмет овог позива је подношење понуда у отвореном поступку јавне 
набавке – набавка радова – Санација бетонског димњака-уградња улошка, 
бр. 5/18 ЈНВ. 

 

2. Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и 
овим позивом. 

А) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ- Обавезни услови за учешће у отвореном поступку 
јавне набавке радова одређени су у складу са чланом 75. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015). Испуњеност 
обавезних услова подносилац понуда доказује достављањем доказа у складу 
са  чланом 77. став 1. Закона, а у свему у складу са конкурсном 
документацијом. 

За предметну јавну набавку наручилац захтева следеће обавезне услове са 

начином њиховог доказивања: 

1. извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извода 
из регистра надлежног Привредног суда; 

2. правна лица: 1 - Извод из казнене евиденције, односно уверење 
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 органозованог 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, 
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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 усуђиван 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); 

3. уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне 
самуоправе да је измирио обавезе по основу изворних  локалних 
јавних прихода; 

4. да наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона), 
потписивањем Изјаве која је саставни део конкурсне 
документације). 

Докази из тачке 2. и 3. из претходног става не могу  бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 

 
Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ - Додатни услови за учешће у отвореном поступку јавне 
набавке радова одређени су у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Испуњеност додатних услова 
подносилац понуда доказује достављањем доказа у складу са  чланом 77. став 
2. Закона, а у свему у складу са конкурсном документацијом. 

 

За предметну јавну набавку наручилац захтева следеће додатне услове са 
начином њиховог доказивања:  

 

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом: 

1) да је у периоду претходнe 3 обрачунскe годинe остварио пословни приход од 

најмање 54.000.000,00 динара; (доказ : Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН 

Агенције за привредне регистре) 

2) да у последњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки (од септембра 2017. године до марта 

2018. године) није био неликвидан (доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-

ЈН Агенције за привредне регистре, који садржи податке о данима неликвидности за 

шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки (од септембра 2017. године до марта 2018. године) или 

Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у задњих шест 

месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки (од септембра 2017. године до марта 2018. године) 

- Да располаже неопходним пословним капацитетом: 
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1) да Понуђач поседује лиценце П052М1, И052Г1 и/или И052М1. 

2) да је у последњих пет година (2013, 2014, 2015, 2016. и 2017.г.) Понуђач извео 

радове који се односе на изградњу/реконструкцију са пројектовањем  

индустријских димњака минималне висине 60 метара, минималне укупне 

вредности 50.000.000,00 динара, без ПДВ-а, (Доказ: Референц листа и копије 

потврда наручилаца), 

3) да је у последњих пет година (2013, 2014, 2015, 2016. и 2017.г.), од свих радова 

који се односе на радове који су предмет ове јавне набавке, Понуђач пружио 

радове на минимално 2 реконструкције са пројектовањем унутрашње облоге 

димњака минималне висине 60 метара, који су у складу са пројектним задатком 

ове јавне набавке, у вредности од минимално 12.000.000,00 динара без ПДВ-а 

(тражи се вредност изведених радова, а не вредност из закљученог уговора) 

(Доказ: Референц листа и копије потврда наручилаца), 

4) да поседује сертификате о имплементираном систему управљања по захтевима 

стандарда ISO 9001, ISO 14001,  OHSAS 18001 i (докази: фотокопија важећег 

сертификата ISO 9001; ISO 14001 и OHSAS 18001) 

5) да поседује израђен акт о процени ризика за извођење радова на индустријским 

димњацима, у складу са законом о безбедности и здравља на раду и 

правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној 

околини (доказ: Фотокопија акта о процени ризика за извођење радова на 

индустријским димњацима, у складу са законом о безбедности и здравља на 

раду и правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и 

радној околини) 

- Да располаже неопходним кадровским капацитетом: 

односно да је у могућности да ангажује (по основу радног односа или неког другог 

облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду) 

минимум следећа потребна лица: 

 најмање 1 дипломирани инжењер грађевинске струке, са лиценцом бр.   410, 
(одговорни извођач радова високоградња) (доказ: фотокопија важеће лиценце 
410 са потврдом о важењу исте издате од стране ИКС) 

 најмање 1 дипломирани машински инжењер, са лиценцом бр. 430 (одговорни 
извођач радова на термоенергетским објектима) (доказ: фотокопија важеће 
лиценце 430 са потврдом о важењу исте издате од стране ИКС); 

 најмање 1 дипломирани инжењер грађевинске струке, са лиценцом бр.   310, 
(одговорни пројектант објекта високоградње) (доказ: фотокопија важеће 
лиценце 310 са потврдом о важењу исте издате од стране ИКС) 

 најмање 1 дипломирани машински инжењер, са лиценцом бр. 330 (одговорни 
пројектант термоенергетских објеката) (доказ: фотокопија важеће лиценце 330 
са потврдом о важењу исте издате од стране ИКС); 

 Најмање 1 грађевински техничар за високоградњу (доказ: фотокопије дипломе). 
 Најмање 1 машински техничар (доказ: фотокопија дипломе). 
 Најмање (29) радника за извршење послова на реконструкцији димњака са 

дипломама или уверењима или сертификатима за потребе извођење радова, од 
чега (најмање 8 монтера радних скела, најмање 4 ватросталних зидара, 
најмање 1 армирач, најмање 2 бравара, 4 заваривача, најмање 2 
термоизолатера, најмање 2 радника руковаоца електровитлом, најмање 1 
радника руковаоца дизалицом, 1 возача виљушкара, најмање 4 помоћних 
радника (докази: фотокопије диплома или уверења или сертификата издатих од 
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установе која је регистрована за обављање делатности стручног образовања. 
За завариваче доставити важећи сертификат за РЕЛ поступак. За возача 
вињушкара доставити важећу возачку дозволу М категорије. За образовну 
институцију која је издала горе поменуте дипломе или уверења или сертификат, 
доставити копију уписа односно регистрације код надлежног државног органа, из 
које се може видети да је предметна образовна институција регистрована за 
обављање делатности стручног образовања. 

 најмање 1 лице одговорно за послове безбедности и здравља на раду (доказ: 
фотокопија уверења о положеном испиту за обављање послова БиЗНР и 
решење предузећа о именовању тог лица за обављање послова БиЗНР) 

 сва наведена стручна лица (мајстори, техничари, инжењери и одговорно лице за 
БиЗНР) морају да испуњавају услове за рад на висини (доказ: важећа лекарска 
уверења за рад на местима са повећаним ризиком (рад на висини) издата од 
стране надлежне здравствене установе. 

 Сви кадрови (мајстори, техничари, инжењери и одговорно лице за БиЗНР) морају 

бити запослени у складу са законском регулативом (доказ: фотокопија М 

образаца за лица у радном односу, фотокопија важећег уговора о ангажовању 

(за лица ангажована ван радног односа. Уколико Понуђач нема запослено лице 

за БиЗНР, мора доставити фотокопију уговора с лиценцираном фирмом за 

обављање послова БиЗНР, као и одлуку о распоређивању лица за БиЗНР и 

лиценце фирме и лица за БиЗНР, у складу са Законом). 

 Сви кадрови (радници, техничари и инжењери) морају бити оспособњени са 
аспекта безбедности и здравља на раду ( доказ: евиденција запослених, издата 
од стране понуђача, који ће бити ангажовани на реализацији предметне јавне 
набавке, да су извршили  обуку  за рад на местима са повећаним ризиком, као и 
основну обуку са аспекта БиЗНР са прилагањем Обрасца 6 као доказа за све 
раднике и инжењере) 

 Извођач мора имати законски прописан број обучених запослених на градилишту 

за пружање прве помоћи (доказ: диплома или уверење или сертификат за обуку 

за пружање прве помоћи за најмање 5 извршилаца који су обучени за пружање 

прве помоћи, од чега минимално 2 радника који су обучени за напредну обуку за 

пружање прве помоћи у складу са законском регулативом) 

- Да располаже неопходним техничким капацитетом и то:  

 Да поседује најмање 500m2 или 1800м цевасте скеле (захтевају се искључиво 
цеви за цевасту скелу Ø48,3x3,6) (доказ: доставити фотокопија атеста за 
елементе скеле и/или атест за предметну опрему) 

 Да поседује мин. 2 дизалице – електровитла носивости минимално 1000кг, за 
транспорт материјала на висине минимално 60m. (доказ: доставити фотокопије 
стручних налаза о прегледу и испитивању опреме за рад, не старије од 1 године 
у складу са чл. 24 Закона о безбедности и здравља на раду и чл. 3 тачка 4. 
Правилника о поступку прегледа и испитивања услова радне средине (Сл. 
Гласник РС, бр. 94/06)) 

 Да поседује минимално 4 (самоходне) висеће скеле на механизовани погон за 
извршиоце, понаособне носивости минимално 800kg за позиционирање и рад 
на висини минимално 60m. (доказ: доставити фотокопије стручних налаза о 
прегледу и испитивању опреме за рад, не старије од 1 године у складу са чл. 24 
Закона о безбедности и здравља на раду и чл. 3 тачка 4. Правилника о поступку 
прегледа и испитивања услова радне средине (Сл. Гласник РС, бр. 94/06)) 

 Да поседује компресор мин притиска 8 бара, 1 ком. (доказ: доставити 
фотокопије стручних налаза о прегледу и испитивању опреме за рад, не старије 
од 1 године у складу са чл. 24 Закона о безбедности и здравља на раду и чл. 3 
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тачка 4. Правилника о поступку прегледа и испитивања услова радне средине 
(Сл. Гласник РС, бр. 94/06)) 

 Да поседује минимално 1 уређај за пескарење са припадајућим елементима 
(доказ: доставити фотокопије стручних налаза о прегледу и испитивању опреме 
за рад, не старије од 1 године у складу са чл. 24 Закона о безбедности и 
здравља на раду и чл. 3 тачка 4. Правилника о поступку прегледа и испитивања 
услова радне средине (Сл. Гласник РС, бр. 94/06)) 

 Да поседује најмање 1 виљушкар носивости 2,5т и висине дизања 4м. (доказ: 
доставити фотокопије стручних налаза о прегледу и испитивању опреме за рад, 
не старије од 1 године у складу са чл. 24 Закона о безбедности и здравља на 
раду и чл. 3 тачка 4. Правилника о поступку прегледа и испитивања услова 
радне средине (Сл. Гласник РС, бр. 94/06)) 

 Да поседује најмање 1 „airless“ уређај за наношење заштитних премаза - 
фарбање (доказ: доставити фотокопије стручних налаза о прегледу и 
испитивању опреме за рад, не старије од 1 године у складу са чл. 24 Закона о 
безбедности и здравља на раду и чл. 3 тачка 4. Правилника о поступку прегледа 
и испитивања услова радне средине (Сл. Гласник РС, бр. 94/06)) 

 Да поседује најмање 4 апарата за заваривање  
 Да поседује најмање 6 рефлектора 24V или еквивалентна  
 Да поседује најмање 1 уређај за прање под притиском најмање 300bar  

Доказ: За сву наведену захтевану опрему доставити техничке карактеристике и 

податке о врсти опреме, фотокопије рачуна или уговора о куповини ако је 

предметна опрема у власништву понуђача или уговор о закупу или лизингу уколико 

предметна опрема није у власништву Понуђача 

Уз понуду обавезно доставити: 

 Гантограм активности за 24 часовни радни режим; 

 План контроле квалитета за извођење предметни радова; 

 Потврду да се Понуђач на лицу места упознао са објектом (због комплексности 

високог ризика извођења радова), предметним постројењима, сагледао 

ситуацију и услове за извођење радова, обим и врсту послова, услове 

транспорта и координације са инвеститором у току трајања ремонта погона. 

Обавештење: 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа и то: 
-  извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
-  потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности, 
- сходно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама Понуђач који је 
регистрован у Регистру понуђача није дужан да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1) до 4) 
Закона о јавним набавкама. У том случају понуђач је дужан да у понуди 
наведе да се налази у Регистру понуђача. 
- Понуђачи су дужни да наведу интернет страницу где су тражени подаци 
јавно доступни. 

3. Уз понуду доставити документацију којом се доказује испуњеност свих 
услова или Изјаву о испуњавању свих услова утврђених конкурсном 
документацијом, која је саставни део конкурсне документације, осим  

 Гантограма активности за 24 часовни радни режим; 
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 Плана контроле квалитета за извођење предметних радова; 

 Потврде да се понуђач на лицу места упознао са објектом (због комплексности 

високог ризика извођења радова), предметним постројењима, сагледао 

ситуацију и услове за извођење радова, обим и врсту послова, услове 

транспорта и координације са инвеститором у току трајања ремонта погона, 

које је неопходно доставити уз Понуду. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 

наручилац ће пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, 

чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да у року од пет дана од пријема писменог позива наручиоца 

достави на увид оригинал или оверену копију оних доказа о испуњености 

наведених услова, које наручилац буде захтевао. 

Ако је понуђач доставио Изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, 

наручилац је пре доношења Одлуке о додели уговора дужан да од понуђача 

чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 

услова, а може да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа, односно доказа које наручилац буде захтевао. 

4. Понуђачи могу конкурсну документацију преузети лично код наручиоца, на 
адреси Сегедински пут бр. 22, Суботица или исту могу преузети у електронској 
форми, подношењем захтева на е-маил адресу pgordan@toplanasubotica.co.rs 
сваки радни дан од 7-14 часова. Конкурсна документација доступна је на 
Порталу Управе за јавне набавке и на Интернет страни Наручиоца 
www.toplanasubotica.co.rs 

5. Понуде на српском језику са комплетном захтеваном документацијом 
подносе се у запечаћеном омоту на адресу: ЈКП ˝Суботичка топлана˝ Суботица, 
Сегедински пут број 22, Суботица, са назнаком: ˝ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ˝ – 
јавна набавка- набавка радова – Санација бетонског димњака-уградња 
улошка, бр. 5/18 ЈНВ, и то: лично у просторијама Наручиоца на адреси ЈКП 
˝Суботичка топлана˝ Суботица, Сегедински пут број 22, Суботица или  путем 
поште на исту адресу.  
На полеђини омота назначити назив, број телефона 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. 

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно омоту или 
кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати  број 
и датум понуде према редоследу приспећа.  

Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди пријема, наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде.  

Достављање понуде електронским путем није дозвољено.                           
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6. Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена. 

7. Наручилац је објавио Позив за подношење понуда на Порталу Управе за 

јавне набавке дана 11.04.2018. године. Благовременом ће се сматрати све 

понуде које стигну на адресу ЈКП˝Суботичка топлана˝ Суботица, Сегедински пут 

број 22, најкасније дана 14.05.2018. године до 10 часова. У случају подношења 

понуде по истеку рока одређеног за подношење понуде, понуда ће се сматрати 

неблаговременом и иста ће се неотворена вратити понуђачу. 

8. Наручилац ће приступити јавном отварању понуда дана 14.05.2018. године у 

12.00 часова у службеним просторијама ЈКП˝Суботичка топлана ˝ Суботица, 

Сегедински пут бр. 22. 

Представници понуђача могу бити присутни на отварању понуда, у ком случају 

су дужни да предају писмена пуномоћја непосредно пре отварања понуда. 

9. Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети у року не дужем од 25 дана од 

дана отварања понуда. 

10. Информације у вези са позивом и конкурсном документацијом могу се 

добити писменим путем на адреси наручиоца или путем е-маила 

pgordan@toplanasubotica.co.rs сваки радни дан од 7-14 часова, контакт особа 

Папић Гордан. 

 


