
ОШ „22. АВГУСТ“ Буковац  

Трг  жртава  геноцида  бр.1 

Број: 394 

Датум: 25.07.2018. године 

 

 

Поштовани у вези вашег захтева за додатним информацијамa и појашњавањем Јавне набавке за јавну 

набавку радова- УГРАДЊА НОВОГ ГАСНОГ КОТЛА,  ЈН ОП 04/2018 од 24.07.2018.године  a 

у складу са чланом 63. став 3 Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

исте објављујемо на Портaлу јавних набавки и интернет страници наручиоца: 

 

ПИТАЊА: 

Na strani 11/43 tenderske dokumentacije u okviru dodatnih uslova pod rednim brojem 5. Definisano je: „da 

je Ponuđač u predhodne tri godine računajući od dana objavljivanja poziva za javnu nabavku isporučio i 

ugradio minimum 2 gasne kotlarnice za spoljnu montažu sa kondezacionim kotlovima u kaskadnoj vezi veće 

snage od 600 kw“. 

Molimo Vas da pojasnite: 

 

- zašto se za reference zahtevaju samo gasni generatori toplote – kontejnerske kotlarnice kad je sa aspekta 

montaže, montaža gasne kotlarnice mnogo složenija od montaže gasne kontejnerske kotlarnice. U okviru 

kontejnerske kotlarnice sva instalacija unutar kontejnera je urađena i vrši se samo priključenje, a kod 

montaže gasne kotlarnice obuhvaćena su sva međusobna povezivanja pojedinih uređaja koji čine kotlarnicu, 

i priključenje na distributivnu mrežu su predmet montaže. Ovako definisane reference krše Zakon o javnim 

nabavkama član 10 i član 12, mnogim ponuđačima koji rade viši tehnički nivo posla od zahtevanog u javnoj 

nabavci, na ovaj način je onemogućeno da pripreme prihvatljivu ponudu. 

 

- zašto se za reference zahtevaju kotlarnice veće snage od 600kw, ovaj zahtev nije u logičnoj vezi sa JN OP 

04/2018 gde se zahteva ugradnja kotlarnice od 453,6kw. Dodatni uslovi definisani su članom 76 Zakona o 

javnim I ne smeju biti diskriminatorski. 

 

- zašto se za reference posmatra period od tri godine kada Zakon o javnim nabavkama član 77 daje 

mogućnost da se za radove posmatra period od osam godina. Smatramo da ovako kratak period smanjuje 

konkurenciju među ponuđačima. 

 

Smatramo da Naručilac u svom interesu treba da izmeni konkursnu dokumentaciju, za efekat svakako će 

imati veci broj ponudjaca. 

ОДГОВОРИ 

1.   Предмет набавке је један гасни генератор топлоте од 453,6kW на температурном режиму 80/60 

везан у каскаду са још једним генератором топлоте 226,8 kW на температурном режиму 80/60 који 

сачињавају целину за спољну монтажу од 680,4kW која је предвиђена пројектном документацијом. 

Предмером су обухваћени радови на реконструкцији топловодне подстанице, њеној аутоматизацији, 

регулацији система као и реконструкција гасне инсталације. Због комплексности система тражи се 

искуство у извођењу радова са оваквом опремом. 

2.  Предмет набавке је један гасни генератор топлоте од 453,6kW на температурном режиму 80/60 

везан у каскаду са још једним генератором топлоте 226,8 kW на температурном режиму 80/60 који 

сачињавају целину за спољну монтажу од 680,4kW. Котларнице за спољну монтажу са 

кондезационим котловима у каскадној вези веће снаге од 600 kW захтевају повезивање најмање два 

генератора топлоте, у том случају се примењује каскадна веза што је и тражено у предметној 

набавци. Захтев инвеститора је да понуђач има искуства у изради оваквих система. 

3.  Поштовани сматрамо да је захтевани период од три године за референце  сасвим довољан. 

 

Јавна набавка је припремљена у духу ЗЈН и не врши дискриминацију понуђача.  

 

Комисија за ЈНОП 04/2018 


