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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 28/2017 -   

Набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж (назив и ознака из Општег речника 

набавки: делови котлова за централно грејање - 44621221), поставло наручиоцу следећа 

питања: 

 

1. У додатним условима у техничком капацитету у тачки 2.2 тражите опрему за заваривање са 

важећим сертификатом: 

- TIG апарати и опрема - 2комплета, 

- РЕЛ апарати и опрема - 2комплета, 
-Опрема за гасно заваривање и сечење - 2 комплета 

- Опционо: MIG/MAG апарати и опрема - 2 комплета 

Питање: Да ли ставка  "опционо" подразумева да се ти апарати стављају уколико немамо 

апарате из претходних ставки? Значи технички капацитет се испуњава са 6 апарата? 

 

2. Исто питање важи и за ставку 3, да ли "опциони" кадрови важе уколико немамо претходно 
наведене? 
Питање:Да ли је довољно за испуњење: 
-  2 дипл маш. инг. 
- 1 инг. заваривања 
- 2 тиг 
- 2 рел заваривача 
- 2 гасна заваривача 
- 5 бравара 
Питање:Да ли испуњавамо услов ако имамо наведени кадар? Опционо онда не треба? 

 

ОДГОВОРИ КОМИСИЈЕ ЗА ЈН 28/2017 - НАБАВКА И УГРАДЊА ДВА ЕКОНОМАЈЗЕРА НА 

ТОПЛАНИ КОТЕЖ: 

1. Не, технички капацитет се испуњава са предходно наведених  6 апарата, а опционо 

значи  пре свега пожељно, али не и обавезно. Понуђач мора обавезно да буде 

опремљен претходно наведеним уређајима и опремом, а опције су наведене као 

додатак, који показује квалитет и озбиљност понуђача, у смислу опремљености.  

2. Да,  опционо код кадровског капацитета значи  исто што и код техничког капацитета - 

два МIG/МАG заваривача са важећим сертификатима је пожељан услов али не и 

обавезан, а опције су наведене као додатак, који показује квалитет и озбиљност 

понуђача, у смислу кадровског капацитета. 

 

  

Панчево, 25.05.2017. 

 

 

 

               Комисија  


