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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) заинтересованa лицa  су, у писаном облику, за ЈН 39-2017 

Набавка котла од  17 MW са гориоником за топлану Содара,   поставила наручиоцу следећа 

питања: 

 

1. Предмет јавне набавке, између остале опреме, је и вреловодни котао. Наведено је да се 

тендером тражи коморни тип котла са економајзером, снаге 17 MW и ефикасношћу 97% а 

скретна комора мора бити екранска, у водоцевној изведби. Није јасно због чега је 

опредељење наручиоца за набавком искључиво овог типа котла? 

Технички се коморни котлови разликују од димоцевних вреловодних котлова по 

конструкцији, док је намена и једних и других иста – генерисање вреле воде одређене 

температуре. У употреби се у енерганама и топланама у нашој земљи налазе и једни и 

други типови котлова, с тим што је пракса у задњој деценији (преузета из EU) да се 

углавном уграђују димоцевни вреловодни котлови (осим где се због великог топлотног 

капацитета, изнад ca. 30MW,  морају испоручити коморни котлови). Познато је из праксе 

да набавка коморних котлова изискује далеко више трошкове набавке и одржавања – од 

пројектних трошкова, преко трошкова материјала, трошкова монтирања на лицу места, до 

трошкова експлоатације и одржавања. Такође, због своје конструкције, димоводни 

котлови су далеко флексибилнији за рад а трошкови монтаже на лицу места не постоје. 

Такође, трошкови пројектовања и атестације су драстично мањи.  

Навођењем типа вреловодног котла  - коморни котао, сви произвођачи димоводних 

котлова који могу испунити све наведене радне критеријуме у тендеру, нису у могућности 

да понуде своје производе, неки од њих и са многобројним доказаним и поузданим радом 

у многим топланама и енерганама у Србији и иностранству. 

Узевши у обзир претходно наведено, водећи рачуна да је намена вреловодних котлова 

коморног и димоводног типа практично иста уз оставрење истих радних параметара, а уз 

драстично више трошкове потребне за набавку коморног котла у односу на димоводни, 

сматрамо да је неопходно изменити конкурсну документацију и у обзир узети и котове 

димоводног типа. На овај начин се трошкови инвестиције могу драстично смањити, што 

иде у најбољу корист вашем предузећу као и пореским обвезницима као крајњим 

финансијерима овог пројекта и корисницима топлотне енергије а у чију сврху је тендер и 

организован .   

2.  У тендеру наводите следеће и тражите као референцу: Понуђач који је у последње три 

године (2014, 2015, 2016) продао и уградио најмање 2 (два) вреловодна котла снаге од 17 

MW или веће снаге, са степеном корисности 97% и више, а као гориво - природни гас. 

Пошто сте навели 2014,2015,2016. годину (веома кратак распон с обзиром на наше 

тржиште), и да је у томе периоду испоручено два ( и ако тражите један котао ) вреловодна 

котла снаге од 17MW, да ли би сте као референцу признали, пошто вреловодни котлови 

спадају у сегмент посуда под притиском,  два парна котла од 17 MW.  

Одговори Комисије за ЈН 39-2017 Набавка котла од 17 MW са гориоником за топлану 

Содара 

1.Наручилац има све коморне котлове према SRPS EN 12953 на топланама и жели да 

има унифицирану опрему ради лакшег одржавања, а показала се у пракси као поуздана и 

економски исплатива. 
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На основу досадашњег искуства,  Наручилац је дошао до сазнања су трошкови 

пројектовања, израде, монтаже и одржавања, за различите типове котлова (истог 

топлотног капацитета), приближно исти.  

Наручилац је стога и расписао јавну набавку у жељи да добије најјефтинију понуду од 

понуђача који испуњава све обавезне и додатне услове. 

 

1. Наручилац је тражио референце као доказ додатног услова  пословног капацитета 

понуђача и сматрамо да није претеран. Наиме, сваки понуђач који је у три наведене 

године продао и уградио најмање 2 (два) вреловодна котла снаге од 17 MW или веће 

снаге, са степеном корисности 97% и више, а који  као гориво користи  природни гас, 

испуњава додатни услов пословног капацитета који треба да докаже достављањем листе 

референци и овереним потврдама купаца. 

Као референцу  не можемо признати два парна котла од 17 MW.  

 

 

 

 

 

Панчево, 18.01.2018. 

 

 

 

 

               Комисија  

  


