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III.                   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 

Техничка спецификација измењивача топлоте за грејање 

 

 Општи захтеви: 

 

Измењивачи топлоте морају бити растављиви плочасти.  

Измењивачи топлоте морају да поседују извештај о испитивању према стандарду 

SRPS EN-1148 или EN-1148 издат од стране акредитоване лабораторије.  

Акредитована лабораторија у свом обиму акредитације мора да поседује комплетан 

стандард SRPS EN-1148 или EN-1148. 

Произвођач мора поседовати сертификат ISO 9001. 
 

Класе притиска примарне и секундарне стране: 

Номинални притисак примарне стране је 16 bar (PN 16), а секундарне 6 bar (PN 6), с тим 

што прирубнице за спајање секундарне стране измењивача са инсталацијом морају бити 

PN 16. Уколико је спајање измењивача навојном везом иста са примарне стране мора бити 

класе притиска PN 16, а са секундарне PN 6. 

Измењивачи топлоте капацитета до 150 kW и од 150 kW могу имати или навојни или 

прирубнички тип везе, док измењивачи капацитета преко 150 kW морају имати искључиво 

прирубнички тип везе.   

 

Максимално дозвољени падови притиска у измењивачима: 

 

Примарна страна kPa 20 

Секундарна страна kPa 20 

 

Температурни режими за избор измењивача: 

 

  Улаз Излаз 

Примарна страна °C 125 70 

Секундарна страна °C 60 80 

 
Врста и количине: 

 

 растављиви плочасти измењивач капацитета 1.100kW  – 1 комад; 

 растављиви плочасти измењивач капацитета    800kW  – 2 комадa; 

 растављиви плочасти измењивач капацитета    600kW  – 1 комад; 

 растављиви плочасти измењивач капацитета    500kW  – 2 комада; 

 растављиви плочасти измењивач капацитета    450kW  – 1 комад; 

 растављиви плочасти измењивач капацитета    350kW  – 1 комад; 

 растављиви плочасти измењивач капацитета    150kW  – 1 комад; 

 растављиви плочасти измењивач капацитета      25kW  – 1 комад; 
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2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом - 
– да је Понуђач доставио референтну листу - списак испоручених добара која су 

предмет јавне набавке (реализоване набавке), у последње три године чија вредност 

износи минимално 2.000.000,00 динара годишње , са износима и датумима, 

потписан и оверен од стране овлашћеног лица Наручиоца  

           

Доказ:  Образац потврде-референтне листе о испорученим добрима које су предмет јавне 

набавке за 2011,2012. и 2013. годину потписане и оверене од стране овлашћеног лица 

Наручиоца у минималном износу 2.000.000,00 динара по свакој траженој години на које се 

односе одговарајуће референце – поглавље број IX или достављена на њиховом 

меморандуму. 

 

 

3)  Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом –  

и да у моменту подношења понуде достави:   

-  пратећу  техничку документацију за  добра која нуди и   

-  сертификат ISO 9001 од произвођача добара; 

 

Докази:   
- Пратећа  техничка документација за добра која се нуде и 

- копија сертификата  ISO 9001 
 

 

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ 

 

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 и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће 

понуђач извршити преко подизвођача. 

 

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. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе      

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 
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