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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 11/2019 
Број:404-11-326/2019-IIIı-10 
Датум: 29.03.2019. године 
        Л о з н и ц а 
 

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: 404-11-326/2019-IIIı-10 
 

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 1. Инвеститор је ограничио цену редовног сервисa  на 200.000,00 динара. Да ли се 
дата цена односи на сервис једног котла или више котлова? Да ли се дата цена односи на 
сервис у гарантном року од 2 године? Како се формира цена одржавања и сервиса ван 
гарантног рока? Како се дефинише Уговор о продуженој гаранцији и резервним деловима. 
 
ОДГОВОР: Цена од 200.000,00 динара формирана је као максимална за одржавање 
комплетног котловског постројења који је предмет Јавне набавке у општем и посебном 
гарантном периоду. Услови за гаранцију садржани су у моделу уговора који је саставни део 
конкурсне документације. 
 
ПИТАЊЕ 2: Према условима из предмета јавне набавке, као обезбеђење за посебан 
гарантни рок, захтевана је гаранција у износу 5% вредности котловског постројења. Молимо 
вас за јасну спецификацију вредности котловског постројења а према обрасцу структуре 
цене. Мишљења смо да објашњење које постоји у предметној тендерској документацији није 
довољно јасно и прецизно и да учесницима пружа могућност да појам вредности котловског 
постројења тумаче на различите начине, што их може довести у неравноправан положај, те 
предлажемо да вредности котловског постројења детаљно специфирате позицијама из 
обрасца структуре цене. 
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ОДГОВОР: Посебан гарантни рок се односи само на део везан за дрвну сецку. Дакле све 
позиције од 2.1 до 2.20 изузев позиција 2.3, 2.4 и 2.5 које се односе на лако лож уље. 

 
ПИТАЊЕ 3: У одељку 9.3. на страни 78 тендерске документације дефинисано је да посебни 
гарантни рок за уређеno котловско постројење тече од дана истека општег гарантног рока и 
може трајати минимално 24 а максимално 96 месеци од дана примопредаје радова. Сматрамо 
да није јасно дефинисано да ли је гарантни рок почиње односно траје од дана истека општег 
гарантног рока или од дана примопредаје радова. Молимо вас за јасно појашњење да ли 
посебни гарантни рок почиње примопредајом радова или истеком општег гарантног рока. 
 
ОДГОВОР: Посебни гарантни рок траје од истека општег гарантног рока и може трајати 
минимално 24 а максимално 96 месеци.  
 
ПИТАЊЕ 4: Мишљења смо да котао на лако лож уље не треба да улази у састав котловског 
постојења за које се обезбеђује гаранција од 8 година у посебном гарантном року обзиром да 
се котао на лако лож уље користи само за покривање вршних оптерећења, те ће као такав 
имати значајно мањи број радних сати у односу на котлове на дрвну сецку који покривају 
базно оптерећење. Предлажемо измену тендерске документације према овом мишљењу. 
 
ОДГОВОР: Гаранција за посебни гарантни рок не односи се на котао на лако лож уље. 
 
 
ПИТАЊЕ 5. У погледу техничког капацитета захтевано је располагање апарата за 
заваривање електролучним поступком. С обзиром да је обавеза Добављача израда Пројекта 
за грађевинску дозволу где се може предвидети и други начин заваривања, молимо вас да у 
овом погледу извршите промену конкурсне документације. 
 
ОДГОВОР: Кроз измене конкурсне документације биће измењено. 
 
 
ПИТАЊЕ 6: На страни 70 и 71 наведен је стандард SRPS EN 287-1, који је повучен 
30.09.2015. те самим тим сертификати заваривача по том стандарду су неважећи. Стандард 
SRPS EN 12953 у повезаним стандардима не позива годину стандарда SRPS EN 287-1 па се 
самим тим потврђује да заваривачи не могу имати валидне сертификате (важност 
сертификата је 3 године). 
 
ОДГОВОР:  
Поред укинутог стандарда SRPS EN 287-1, у истом реду, у захтеву о сертификатима 
заваривача је наведен и важећи стандард SRPS EN ISO 9606-1 који је меродаван за 
доказивање кадровског капацитета. 
 
ПИТАЊЕ 7: На страни 70 наведен је поступак 311(аутогено заваривање) који се код 
котловских постројења не примењујe односно стоји напомена“ Где се предлаже употреба 
аутогеног заваривања, произвођач мора доказати да локацијa таквих варова у котлу неће 
довести до будућих проблема у раду“–извод из стандарда. Самим тим, потребно је 
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променити поступак на 141 који се примењује код нас и свих реномираних произвођача у 
свету. 
 
ОДГОВОР: Предметном јавном набавком нису предвиђена заваривања у котлу него 
заваривања на цевоводима топловодне инсталације која се састоји од котларнице, топловода 
и топлотних подстаница. Пројекат је предвидео различите пречнике цевовода и то од 
пречника DN15 па до пречника DN200. У складу са тим остављамо поступак 311 (гасно 
заваривање) као један од захтеваних поступака за ову јавну набавку. 
 
ПИТАЊЕ 8: На страни 68 тачка 4. и 5.- Пословни капацитет, нарушено је начело 
обезбеђења конуренције. У складу са чланом 77 Наручилац може захтевати један или више 
доказа, али не може ограничити конкуренцију са намером да одређене привредне субјекте 
неоправдано стави у повољнији или неповољнији положај, а посебно не може онемогућити 
било којег привредног субјекта да учествује у поступку јавне набавке коришћењем 
дискриминаторских критеријума. 
 
ОДГОВОР: Комисија за јавну набавку припремила је конкурсну документацију у свему 
према Закону о јавним набавкама поштујући сва начела Закона. Докази за пословни 
капацитет тражени су у складу са вишегодишњом праксом у процесима јавних набавки. 
 
ПИТАЊЕ 9: На страни 62- Рок за набавку добара, рок за израду пројеката за грађевинску 
дозволу ПГД је 35 календарских дана, нарушено је начело пропорционалности, јер рокови 
морају бити сразмерни обиму, природи и сложености посла. Наведени рок може 
испоштовати само привредни субјект који је већ увелико разрадио пројектну документацију. 
 
ОДГОВОР: Рокови су дефинисани сразмерно обиму посла који је предмет јавне набавке те у 
овом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
 
ПИТАЊЕ 10. У конкурсној документацији у делу пословни капацитет, потребно је да је 
понуђач доставио изјаву од Произвођача котлова о броју произведених котлова на дрвну 
сечку истог типа као понуђени котао, капацитета 1500 кw, као и за котлове на ЛЛУ 
капацитета 2000 кw. Предмет јавне набавке је и котао капацитета 500 кw на дрвену сечку, 
како за њега није потребно доставити изјаву о броју проиведених котлова доводите нас у 
сумњу да се овом јавном набавком фаворизује понуђач који нема котао тог капацитета. Ако 
произвођач котлова у свом  производном програму нема котао капацитета од 500 кw, онда 
такви произвођачи нису адекватни за ову јавну набавку. Сходно горе наведеном, молимо Вас 
да у овом делу измените конкурсну документацију и да као додатни обавезни услов 
захтевате изјаву од произвођача котлова и о броју произведених котлова  капацитета 500 кw, 
који је предмет ове јавне набавке.  
 
ОДГОВОР:Наручилац није сматрао да је сврсисходно проверавати пословни капацитет 
понуђача у вези котлова мање снаге него је издвојио јачи котао третирајући га као кључну 
позицију у пројекту. Котао од 500 кw биће прихватљив од стране било ког произвођача ако 
испуњава захтеване минималне критеријуме наведене у конкурсној документацији. 
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ПИТАЊЕ 11. Да ли ће Наручилац прихватити банкарске гаранције издате са роком важења 
почев од првобитног објављивања датума јавног отварања понуда, с обзиром да је дошло до 
продужетка рока? 
 
ОДГОВОР: Банкарска гаранција за озбиљност понуде као и сва остала захтевана средства 
финансијског обезбеђења  морају имати минималне рокове трајања прецизиране конкурсном 
документацијом рачунајући од дана отварања понуде тако да се предметна гаранција мора 
продужити за онолико за колико је померен дан отварања понуда од првобитно планираног. 
 
 
 
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 


