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На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) заинтересованo лицe je, у писаном облику, за ЈН 39-2017 Набавка 

котла од  17 MW са гориоником за топлану Содара,   поставилo наручиоцу следећа питања: 
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Одговори Комисије за ЈН 39-2017Набавка котла од  17 MW са гориоником за топлану 

Содара 

1. На страни 18/49 Наручилац је ставио додатни услов „обилазак локације“, који је 

заказан за 22.01.2017. год. (први термин) и 26.01.2017. год. (други, резервни 

термин). С обзиром да је у претходном периоду извршено испитивање тржишта 

од стране Наручиоца, те да у овом поступку јавне набавке очекујемо понуде од 

квалитених и реномираних Понуђача, са добрим референцама, сматрамо да 

има сасвим довољно времена за формирање понуде. Такође сматрамо да је 

конкурсна документација веома прецизна и јасна, а евентуалне нејасноће ће 

бити решене на лицу места, приликом обиласка.  

2. У Техничким условима за израду новог котла, Наручилац је јасно дефинисао да 

Понуђач мора да предвиди реатестацију материјала. Наручилац може да 

одустане од предвиђене реатестације материјала на основу визуелне контроле 

испорученог материјала и одговарајућих атеста/уверења, коју ће обавити 

овлашћени представник Наручиоца, у присуству Именованог тела. 

3. Пријем и провера опреме су јасно дефинисани. Понуђач мора да предвиди и  

евентуалне трошкове додатног испитивања испоручених делова и опреме, у 

случају да овлашћени представници Наручиоца на основу визуелне контроле 

установе евентуалне недостатке или одступања од одговарајуће пројектно-

техничке документације. 

4. Под давањем сагласности на Именовано тело од стране Наручиоца сматра се 

пре свега провера одговарајућих акредитација, али и провера тзв. „негативних“ 

референци. 

5. У оквиру кадровског капацитета Наручилац захтева два дипломирана инжењера 

машинства са одређеним лиценцама и одређеним искуством, а све то у смислу 

постизања бољег квалитета изведених радова, што је и логично. Наручилац је 

имао у виду чињеницу да већина инжењера са лиценцом 330 има истовремено 

и лиценцу 430, али ће прихватити и да понуђач има више инжењера (напр. 4) са 
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појединачним лиценцама. Радно искуство од 5 година је обавезно јер се ради о 

сложеним машинским радовима. 

6. У оквиру кадровског капацитета Наручилац захтева и два инжењера 

заваривања са сертификатом IWE/EWE, а све то у смислу боље контроле 

радова и постизања бољег квалитета изведених радова.   

7. Захтев стандарда SRPS EN 12952 i SRPS EN 12953 је да произвођач котла 

докаже оспособљеност. Критеријуми су јасно дефинисани у поменутим 

стандардима, на које се позива Правилник о техничким захтевима за 

пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Сл. 

гласник РС“ бр. 87/2011). Потврда оспособљености произвођача котла према 

поменутим стандардима је обавезна, а доставље се у форми 

сертификата/уверења, које издаје Именовано тело за оцену усаглашености или 

да  достави сертификате/уверења да је оспособљен за производњу у складу са 

стандардима SRPS EN 12952, SRPS EN 12953 (уместо PED 2014/68/EU за EN 

12952 и EN 12953) и SRPS EN 1090-2. 

8. Наручилац је у изради конкурсне документације имао на уму потребу за 

куповином котла великог степена искоришћености у складу са захтевима 

енергетске ефикасности. Испитивањем тржишта, пре израде конкурсне 

документације, утврђено је да наведени захтев није претеран и да га могу 

испунити понуђачи који су испоручили најмање 2 таква котла за 3 наведене 

године. 

Сматрамо да тражени додатни услови нису дискриминаторски те да их може 

испунити већи број понуђача. 

 

 

 

Панчево, 11.01.2018. 

 

 

 

               Комисија  


