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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1  
Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности Материјал за 
пребацивање система за грејање са мазута на гас  

набавка бр. 53/19 
 
Измена и допуна 1: На страни 7.  конкурсне документације, стоји: 
 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРЕБАЦИВАЊЕ 
СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ СА МАЗУТА НА ГАС  

1. Самостојећи генератор топлотне снаге 499,6 kW, температурни режим 50/30°C, за 
спољну монтажу и рад на земни гас, модуларни тип, који се састоји од 4 модуларно 
повезана кондензациона котла са прикључцима DN 125 са водене стране, односно 
DN 80 са стране гасне инсталације. Модули су опремљени измењивачем од спирално 
умотане цеви од нерђајућег челика AISI 316L. Генератор топлоте испоручује се са 
примарним пумпама, сабирником, разделником и аутоматиком која је саставни део 
уређаја за вођење модула у каскади, са могућношћу инверзног вођења модула, са 
сондама спољне температуре, температуре воде у поврату и потису сваког котла 
појединачно и потиса потиса после хидрауличне скретнице/измењивача топлоте. 
Генератор топлоте мора имати степен искоришћења у температурном режиму при 
називној снази 80/60°C бар 98,6 %. Генератор топлоте мора имати уверење о типском 
испитивању као целина од стране овлашћење институције у Републици Србији. 

 
 
  Брише се, тако да сада гласи: 
 

1. Самостојећи генератор топлотне снаге 499,6 kW, температурни режим 50/30°C, за 
спољну монтажу и рад на земни гас, модуларни тип, који се састоји од 4 модуларно 
повезана кондензациона котла са прикључцима DN 125 са водене стране, односно 
DN 80 са стране гасне инсталације. Модули су опремљени измењивачем од спирално 
умотане цеви од нерђајућег челика AISI 316L. Генератор топлоте испоручује се са 
примарним пумпама, сабирником, разделником и аутоматиком која је саставни део 
уређаја за вођење модула у каскади, са могућношћу инверзног вођења модула, са 
сондама спољне температуре, температуре воде у поврату и потису сваког котла 
појединачно и потиса потиса после хидрауличне скретнице/измењивача топлоте. 
Генератор топлоте мора имати степен искоришћења у температурном режиму при 

називној снази 80/60°C 98,0 или већи. Генератор топлоте мора имати уверење о 
типском испитивању као целина од стране овлашћење институције у Републици 
Србији. 
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Измена и допуна 2: На страни 28. конкурсне документације, стоји: 
 
Прилог 1. Уговора 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ИСПОРУКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРЕБАЦИВАЊЕ 
СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ СА МАЗУТА НА ГАС 

1. Самостојећи генератор топлотне снаге 499,6 kW, температурни режим 50/30°C, за 
спољну монтажу и рад на земни гас, модуларни тип, који се састоји од 4 модуларно 
повезана кондензациона котла са прикључцима DN 125 са водене стране, односно 
DN 80 са стране гасне инсталације. Модули су опремљени измењивачем од спирално 
умотане цеви од нерђајућег челика AISI 316L. Генератор топлоте испоручује се са 
примарним пумпама, сабирником, разделником и аутоматиком која је саставни део 
уређаја за вођење модула у каскади, са могућношћу инверзног вођења модула, са 
сондама спољне температуре, температуре воде у поврату и потису сваког котла 
појединачно и потиса потиса после хидрауличне скретнице/измењивача топлоте. 
Генератор топлоте мора имати степен искоришћења у температурном режиму при 
називној снази 80/60°C бар 98,6 %. Генератор топлоте мора имати уверење о типском 
испитивању као целина од стране овлашћење институције у Републици Србији. 

 
 Брише се, тако да сада гласи: 
 

1. Самостојећи генератор топлотне снаге 499,6 kW, температурни режим 50/30°C, за 
спољну монтажу и рад на земни гас, модуларни тип, који се састоји од 4 модуларно 
повезана кондензациона котла са прикључцима DN 125 са водене стране, односно 
DN 80 са стране гасне инсталације. Модули су опремљени измењивачем од спирално 
умотане цеви од нерђајућег челика AISI 316L. Генератор топлоте испоручује се са 
примарним пумпама, сабирником, разделником и аутоматиком која је саставни део 
уређаја за вођење модула у каскади, са могућношћу инверзног вођења модула, са 
сондама спољне температуре, температуре воде у поврату и потису сваког котла 
појединачно и потиса потиса после хидрауличне скретнице/измењивача топлоте. 
Генератор топлоте мора имати степен искоришћења у температурном режиму при 

називној снази 80/60°C 98,0 или већи. Генератор топлоте мора имати уверење о 
типском испитивању као целина од стране овлашћење институције у Републици 
Србији. 

 
 
Измена и допуна 3: На страни 5. конкурсне документације, стоји: 
 

Рок за подношење понуда је 21.10.2019. год. до 10,00 часова, без обзира на који 
начин се понуде достављају. Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и 
сата сматраће се неблаговременом и наручилац ће је, по окончању поступка 
отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета 
неблаговремено. Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу 
на исти начин као и неблаговремена понуда. 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. По истеку рока за подношење понуда 
понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. Било би пожељно да сва 
документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 
Неблаговремене, и незатворене понуде неће бити размотрене. Комисија наручиоца 
ће разматрати само прихватљиве понуде.  
 

7. Време и место отварања понуда 
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Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 
подношење понуда, односно дана 21.10.2019.год. у 11,00 часова и то на адреси 
Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, ул. Немањина 
бр.6, канцеларија 101. Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника 
понуђача за присуствовање отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно 
писмено) или се предаје Комисији за јавну набавку најкасније на отварању понуда. 
Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на 
увид личну карту и извод из Агенције за привредне регистре (Комисија може и без 
достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне 
регистре). 
 
 
Брише се, тако да сада гласи: 

Рок за подношење понуда је 23.10.2019. год. до 10,00 часова, без обзира на који 
начин се понуде достављају. Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и 
сата сматраће се неблаговременом и наручилац ће је, по окончању поступка 
отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета 
неблаговремено. Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу 
на исти начин као и неблаговремена понуда. 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. По истеку рока за подношење понуда 
понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. Било би пожељно да сва 
документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.  

7. Време и место отварања понуда 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 
подношење понуда, односно дана 23.10.2019.год. у 11,00 часова и то на адреси 
Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, ул. Немањина 
бр.6, канцеларија 101. Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника 
понуђача за присуствовање отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно 
писмено) или се предаје Комисији за јавну набавку најкасније на отварању понуда. 
Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на 
увид личну карту и извод из Агенције за привредне регистре (Комисија може и без 
достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне 
регистре). 
 
 
Измена и допуна 4: На страни 30/40 конкурсне документације, стоји: 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до                         
21.10.2019. год. до 10,00 часова .  

 
Брише се, тако да сада гласи: 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до                         
23.10.2019. год. до 10,00 часова .  

 
 

 
Комисија за јавну набавку 

 


