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Лозница
На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА
Деловодни број ЈН: 404-11-326/2019-IIIı
Предмет: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број 11/2019 –
Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну
сечку и лож уље, топловода и топлотхних подстаница у оквиру објекта Опште болнице
Лозница по систему „кључ у руке“
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговоре на
питања, те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
ПИТАЊЕ:
U Obrascu ponude (Obrazac br. 1) na strani 97 zahteva se upisivanje pozicije u okviru ponude “Rok
izvršenja predmeta javne nabavke od dana uvođenja u posao” dok je na strani 62 u delu 8. ROK ZA
NABAVKU DOBARA, predviđeno je da je maksimalni prihvatljiv rok za realizaciju ugovora je
180 (stoosamdeset) kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Takođe u modelu ugovora na
strani 105 je predviđeno upisivanje roka definisanog na sledeći način “u roku od
_________________ kalendarskih dana od dana stupanja na snagu ugovora o javnoj nabavci”,
Molimo vas za jasnu I preciznu informaciju od kog momenta počinje da teče rok ?
ОДГОВОР: U pogledu izvršenja predmeta javne nabavke, rok počinje da teče od dana stupanja na snagu
ugovora o javnoj nabavci, kako je navedeno u modelu ugovora koji je sastavni deo konkurnsne
dokumentacije.

ПИТАЊЕ:
U modelu ugovora na strani 105, predviđeno je sledeće:
“Rok za izradu projekata za građevinsku dozvolu PGD je 35 (tridesetpet) kalendarskih dana.
Dobavljač će nakon što završi sa projektovanjem, PGD projekte dostaviti Naručiocu koji će izvršiti
pregled tehničke dokumentacije u roku od 10 dana. Vreme koje je potrebno Naručiocu da pregleda
tehničku dokumentaciju neće se obračunavati Dobavljaču u rok za realizaciju ugovora.
Rok za izradu projekata za izvođenje PZI je 30 (trideset) kalendarskih dana. Dobavljač će
nakon što završi sa projektovanjem, PZI projekte dostaviti Naručiocu koji će izvršiti pregled
tehničke dokumentacije u roku od 10 dana. Vreme koje je potrebno Naručiocu da pregleda tehničku
dokumentaciju neće se obračunavati Dobavljaču u rok za realizaciju ugovora.
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Rok za izvođenje radova i ugradnju opreme je 135 kalendarskih dana. Naručilac je dužan da
Dobavljača uvede u posao 10 dana od dana konačnog odobrenja projektno-tehničke dokumentacije
(PGD), odnosno izdavanja građevinske dozvole, ukoliko drugačije nije dogovoreno.”
Ako saberemo dane u okviru pomenutih rokova 35+30+135, dolazi se do zaključka da vreme
potrebno za projektovanje I izvođenje radova iznosi 200 dana. Smatramo da je ovo u koliziji sa
zahtevanim rokom od maksimalnih 180 (stoosamdeset) kalendarskih te molimo za jasnu I preciznu
informaciju koliko su rokovi za PGD, PZI i IZVODJENJE RADOVA I od kog dana se računaju?
ОДГОВОР: Ugovorne obaveze se izvrsavaju od dana stupanja na snagu ugovora o javnoj nabavci do
isteka 180 kalendarskih dana koliko je planirani rok izvrsenja. Izvodjac radova ce pristupiti pocetku
izvodjenja po odobrenju Projekta za gradjevisku dozvolu odnosno dobijanja gradjevisnke dozvole. S tim u
vezi ponudjac u ponudi treba predvideti situaciju od par dana paralelnih aktivnosti u smislu izrade projekta
za izvodjenje i istovremenog izvodjenja pripremnih radova.
ПИТАЊЕ: Po konkursnoj dokumentaciji predviđena je dužina dimnjaka od 10m, nasim proracunom
dolazimo do toga da je dovoljan od 8m. Da li će Naručilac dozvoliti odstupanje I izmeniti
konkursnu dokumentaciju u ovom delu?
Materijal dimnjaka u obrascu 12 predviđen je 1.4571, a idejnim resenjem predviđeni su
standardi 1.4404, 1.4571 ili 1.4539 zbog cega nisu dostavljeni svi standardi?
ОДГОВОР: Projektant će pri izradi Projekta za građevinsku dozvolu priložiti proračun visine dimnjaka sa
stanovišta hidraulike i sa stanovišta ekologije.
Pri tome je neophodno da usvojena visina dimnjaka nadvisi susedne objekte u neposrednoj blizini.
Prihvatiti će se visina koja zadovoljava sva tri aspekta. Materijal dimnjaka u skladu sa obrascem 12.

ПИТАЊЕ: Sobzirom da se kotlarnice finansiraju sa medjunarodnim kreditom, a realizuju preko
Kancelarije za javna ulaganja, zbog cega nisu isti uslovi za sve kotlarnice u vezi servisa i
odrzavanja? U Priboju cena od 200.000,00 dinara odnosi se samo na opšti garantni rok od
2 (dve) godine, a nakon toga se potpisuje novi ugovor za posebni garantni rok, a u Loznici
i na opsti i na posebni garantni rok.
ОДГОВОР: Svaki Naručilac je slobodan da odredi uslove za svaki pojedinačni zahtev. Ponuđače ne treba
da interesuje način finansiranja kotlarnica.

ПИТАЊЕ: Da li se planira ukidanje postojeće mazutne kotlarnice u Domu zdravlja Loznica?
ОДГОВОР: Kotlovi su u jako lošem stanju, idejnim rešenjem je predviđen back up kotao na lož
ulje od 2 MW pa su time stečeni uslovi za uklanjanje postojećih kotlova na mazut.
Bolnica Loznica ima eleborat o demontaži postojećih kotlova, a realizacija tih radova se planira
nakon izgradnje postrojenja na biomasu.
ПИТАЊЕ: Da li se za smeštaj toplotnih podstanica unutar objekata planira posebna prostorija -u
pitanjusu objekti -Hirurgija, objekat u izgradnji i objekat Doma Zdravlja?
ОДГОВОР: Projektant PGD projekta treba u skladu sa Zakonom i sa pravilima struke po potrebi
predvideti posebnu prostoriju za unutrašnje podstanice ili odvojiti zidom u okviru postojećeg
prostora.
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На нашој интернет страници www.loznica.rs – Јавне набавке – jавне набавке 2019.
Службеник за јавне набавке – члан комисије
Слађана Томићевић
Достављено:
- портал јавних набавки
- сајт града Лознице
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