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Датум: 30.11.2017. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у птвпренпм ппступку јавне набавке шији су предмет дпбра, Рекпнструкција 

кптларнице „Застава“ у циљу замене дела капацитета на угаљ кптлпвима са кпмбинпваним 

ппгпнпм на прирпдни гас и уље за лпжеое – I фаза редни брпј јавне набавке 1.1.47/2017, 

Нарушилац у складу са шланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

1) U tenderskoj dokumentaciji navodite da tražite duoblok rotacioni gorionik i navodite da tražite 
kombinovani gorionik prirodni gas / mazut i da tražite O2 sondu, za kontrolu sagorevanja. Kao što vam je 
verovatno poznato, O2 sonda se ugrađuje samo kada gorionik radi na gorivo prirodni gas. 
     Takođe u tenderskoj dokumentaciji navodite da de primarno gorivo biti prirodni gas, dok de gorivo 
mazut biti kao rezerva, pitanje da li de biti i korišdeno, pošto tražite ugrađivanje O2 sonde u dimnjak. 
     Verovatno vam je poznato da gorionici koji koriste prirodni gas ne rade po principu rotacionih 
gorionika, te vas molim da ovo promenite u konkursnoj dokumentaciji, ili da pored reči rotacioni 
gorionik stavite reč ili odgovarajudi u skladu sa članom 10. i 71. Zakona o javnim nabavkama, kako ne bi 
došlo do zabune prilikom ocenjivanjа ponuda. 
 
2) Сматрамп да су пдреднице кпнкурсне дпкументације, кпје се пднпсе на средства финансијскпг 
пбезбеђеоа пдређена супрптнп важећим прпписима и тренутнпј пракси у пбласти јавних набавки. 
Наиме, сматрамп да је нереалнп виспкп пдређен изнпс средства финансијскпг пбезбеђеоа за 
пзбиљнпст ппнуде. Овакп виспк изнпс није упбишајен у пракси, и непримерен је пваквпм типу 
пбезбеђеоа. Мплимп да јпщ једнпм размптрите висине пве вреднпсти и средствп пбезбеђеоа.  
 
3) Мплимп Нарушипца да размптри врсту и висину средства финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп 
изврщеое ппсла - пквирни сппразум. Наиме, узимајући у пбзир шиоеницу да самп закљушеое 
пквирнпг сппразума не пбавезује Нарушипца да закљуши иједан ппјединашни угпвпр, пднпснп изда 
наручбеницу.предлажемп да се умаои изнпс тражене банкарске гаранције кпд закљушеоа 
пквирнпг сппразума, какп се ппнуђаш не би непптребнп излпжип дпдатним трпщкпвима у, 
пбјективнп, дугпм временскпм перипду - 2 гпдине. 
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4) На страни 45. кпнкусне дпкументације, ташка 12. Средства финансијскпг пбезбеђеоа  - за 
ппвраћај аванснпг плаћаоа, мплимп Нарушипца даразмптри измену кпнкурсне дпкументације на 
тај нашин щтп ће уместп бланкп пптписану сппствену меницу, заменити дпстављаоем банкарске 
гаранције. На тај нашин Нарушилац дпбија већу финансијску сигурнпст и мпгућнпст наплате, а 
уједнп и щтити јавна средства пд злпупптреба. 
 
5) Moлимп Нарушипца за ппјащоеое кпнкурсне дпкументације - тј пптврду да  је у питаоу набавка 
дпбара. 
 
Одгпвпри: 

1) Кап щтп је и наведенп у кпнкурснпј дпкументацији у делу спецификације, наще ппредељеое је 

да гприпници буду рптаципнпг типа. Разлпг је тај щтп принцип рада рптаципних гприпника при 

сагпреваоу уља за лпжеое, пмпгућава кприщћеое гприва разлишитпг и прпменљивпг квалитета. У 

ситуацији када је квалитет гприва на тржищту прпменљив, пва флексибилнпст рптаципних 

гприпника је нещтп щтп је нама неппхпднп и на шему мпрамп инсистирати. Ппстпјећи гприпници 

кпје имамп у експлпатацији а кпји нису рптаципни, стварају прпблеме у раду јер су јакп псетљиви 

на квалитет уља за лпжеое. Нарушилац неће прпменити кпнкурсну дпкументацију у пвпм делу. 

2) Нарушилац пстаје при средствима финансијскпг пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде пдређеним 

кпнкурснпм дпкументацијпм. Неће се врщити измена и дппуна кпнкурсне дпкументације. 

3) Нарушилац пстаје при средствима финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла 

пдређеним кпнкурснпм дпкументацијпм. Неће се врщити измена и дппуна кпнкурсне 

дпкументације. 

4) Нарушилац пстаје при средствима финансијскпг пбезбеђеоа за ппвраћај аванснпг плаћаоа 

пдређеним кпнкурснпм дпкументацијпм. Неће се врщити измена и дппуна кпнкурсне 

дпкументације. 

5) Да, у питаоу је набавка дпбара. 

Неће бити извршена измена и дппуна кпнкурсне дпкументације. 

 

                                                                              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.47/2017 


