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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 124/18 Изградња 

котларнице базена 

ПИТАЊА: 

Поштовани, 

 

увидом у пројектну документацију и предмер радова и поредјењем са додатним условима који 

су тражени конкурсном документацијом,сматрамо да су тендерски услови беспотребно 

превисоки за количину радова које је потребно извршити и то у два случаја. 
 

 

 
1.Први услов : 
“Да је понуђач у последњих пет година( рачунајући до датума објављивања позива за подношење 

понуда за предметну јавну набавку на Порталу Управе за јавне набавке ) изградио најмање једно 

комплетно новоизграђено котловско постројење на чврсто гориво снаге 5 МW или више, 

пуштено у рад , са повезивањем у топлификациони систем, системом управљања и пратећим ел. 

Енергетским радовима.” 
Наиме увидом у предмер радова у оквиру машинских инсталација предвиђена је уградња два 

котла чија укупна снага износи 900кW,а додатним условом у конкурсној документацији тражено 

је да потенцијални понуђачи докажу да су изводили радове на најмање једном комплетно 

новоизграђеном котловском постројењу на чврсто гориво снаге 5 МW,па самим тим сматрамо да 

захтеван услов не би требао да буде већи од 1МW, максимално 2МW. 
 

 

 
2.Други услов: 
“Радови на изради и монтажи носећих елемената челичне конструкције објекта високоградње 

и/или нискоградње , минималне количине 150.000,00кг израђене и монтиране челичне 

конструкције.” 
Обзиром да је предмет ове јавне набавке изградња котларнице армираног-бетонског система а не 

челицне конструкције и да је укупна количина челичне конструкције која је предвиђена 

приликом изградње котларнице 2000 кг,сматрамо овај услов непотребним. Молимо вас да 

усвојите нашу сугестију и да овај додатни услов избришете из конкурсне документације како би 

потенцијални понуђачи могли да припреме конкурсну документацију у складу са начелом 

транспарентности и без дискриминаторских услова за потенцијалне понуђаче. 
 

 

 



ОДГОВОРИ: 

Поштовани, 

 

1. Наручилац остаје при наводима у конкурсној документацију за јавну набавку 

отвореног поступка бр 124/18. 

2. Наручилац остаје при наводима у конкурсној документацију за јавну набавку 

отвореног поступка бр 124/18 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 124/18 Изградња котларнице базена 

Датум: 28.09.2018 године 


