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Претквалификација 

за: 

Набавку радова 

Позив за претквалификацију Понуђача/Извођача 

Референца: Међународни конкурс за набавку радова који се односе на 

реализацију прве фазе програма „Енергетска ефикасност у јавним 

зградама“, и то за другу групу школа - „Кластер 1“ (К1). 

Начин финансирања: Субвенционисани зајам Немачке развојне банке “Kreditanstalt-für- 

Wiederaufbau” (KfW). Споразум о финансирању је закључен 

између Владе Републике Србије и KfW-а. Споразум је у овом 

тренутку на снази. 

Наручилац: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије 

Опис пројекта: Програм „Енергетска ефикасност у јавним зградама“, промовисан 

од стране Владе Републике Србије уз подршку KfW-а, обухвата 

побољшање енергетске ефикасности у више од 20 образовних 

установа у Србији. Овај програм је наставак претходно завршена 

2 пројеката „Енергетска ефикасност у Србији“. Програм је 

подељен у две фазе: прва фаза обухвата 18 школа које су 

преостале из претходно реализованог пројеката подржаног од 

стране Светске банке и Студентски дом “Карабурма” у Београду, 

док ће друга фаза обухватити школе изабране са шире листе 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Главни циљеви овог програма су: 

(a) уштеда енергије и смањење емисије гасова стаклене баште 

постигнутих повећањем енергетске ефикасности зграда и 

смањењем потрошње енергије, 

(b) повећање одрживости постојећих грађевина, 

(c) свеукупно побољшање услова за извођење наставе и 

учење. 

Очекује се да програм траје приближно 38 месеци. Одобрени 

радови који се односе на групу школа из такозваног „Кластера 

1“ (К1) требало би да буду завршени у току јесени 2016. године. 



Захтеване услуге: Грађевински радови који се односе реновацију објеката 

укључених у групу школа „Кластер 1“ (К1) прве фазе програма. 

Главни радови које је потребно извести: 

 Постављање система сполјне термичке изолације зидова 

ETICS (External Thermal Insulation Composite System) у 

складу са ЕОТА сетификатом, укључујући и замену олука; 

 Замена фасадних прозора, врата и преграда; 

 Термичка изолација таванског простора; 

 Унутршњи радови (замена подних облога, реновација 

тоалета); 

 Спољашњи радови (замена кровног покривача, делимична 

реконструкција тротоара); 

 Реновација топлотних подстаница; 

 Уградња термостатских радијаторских вентила; 

 Изградња нових котларница (испорука и монтажа опреме 

укључујући и грађевинске радове мањег обима). 

Група „Кластер 1“ (К1) објеката састављена је од следећих 

школа: 

Партија 1: 

1. Основна школа „Александар Стојановић – Лесо“, Дежева; 

2. Основна школа „Мајор Илић“, Кушићи; 

3. Техничка школа „Свети Ахилије”, Ариље; 

4. Гимназија „Пиво Караматијевић“, Нова Варош. 

Партија 2: 

1. Основна школа „Вук Караџић”, Лебане; 

2. Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић”, Алексинац 

3. Техничка школа „Никола Тесла“, Сурдулица 

4. Пољопривредна школа, Лесковац. 

Претквалификациони 

критеријуми: 

Претквалификација потенцијалних Извођача/Понуђача биће 

утврђена применом једног унапред установљеног 

квалификационог система. 

Наручилац задржава право да одбаци било који или све одговоре 

на претквалификационе упитнике, као и да занемари 

нематеријалне неправилности у било којем примљеном одговору. 

Све информације поднете за потребе процене 

претквалификованости сматраће се званичном информацијом 

прибављеном у поверењу, а Наручилац ће их ордржавати 

поверљивим до нивоа дозвољеног законом. 

 Претквалификациона документација може се добити 

електронским путем у PDF формату, бесплатно, након подношења 

писменог захтева Министарству просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије. 

Уз захтев за добијање предквалификационе документације 

доставља се и пропратно писмо у коме је јасно назначено име 

Апликанта и земља порекла. 

Претквалификација Апликаната/Извођача са одговарајућим 

искуством, подлеже захтевима који су обухваћени у Приручнику 



за набавку добара, радова и придружених услуга у оквиру 

финансијске сарадње са партнерским државама (“Guidelines for 

Procurement of Goods, Works and associated Services in Financial 

Cooperation with Partner Countries”). 

Овај приручник може се наћи на следећој интернет адреси: 

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-

Development- Bank/Publications 

Претквалификационе пријаве биће поцењене од стране 

Конкурсне комисије одређене од стране надлежног одбора 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и KfW-а. 

За даље информације молимо контактирајте: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
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