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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) 

више потенцијалних понуђача су у писаном облику, за ЈН 1/2018 - Вреловодни гасни котао снаге 25 MW са 

гориоником за топлану Котеж поставило  наручиоцу следећа питања: 

 

 
1. У ЈН 1/2018 – Вреловодни гасни котао снаге 25 МW са гориоником за топлану Котеж, у делу Пословни 

капацитет постоје неусаглашености. 

 На стр. 15 тачка 2.1 пише следеће: Понуђач који је у последње три године (2016, 2017, 2018)  продао и 
уградио најмање 2 (два) вреловодна котла снаге од 25МW или веће снаге, са степеном корисности 97% и 

више, а као гориво-природни гас. 

 На стр. 18 тачка 2 пише следеће: Понуђач који је у последње три године (2016, 2017, 2018)  продао и 
уградио најмање 2 (два) вреловодна котла снаге од 25МW или веће снаге, са степеном корисности 97% и 

више, а као гориво-природни гас. 

 На стр. 30 (Образац 7) пише следеће: Укупан број испоручених и уграђених вреловодних гасних котлова 

снаге од 25МW или веће снаге, исказан на листи референци представља вредност испоручених добара у 
последње три године (2016, 2017, 2018), а на основу оверених потврда за сваку годину појединачно. 

 На стр. 31 пише следеће: У претходне три године (2016, 2017. и2018.) купцу/наручиоцу продао/и/испоручио 

вреловодне гасне котлове снаге од 25МW или веће за три године и то: 

 На стр. 32 (Образац 8) пише следеће: Укупан број испоручених и уграђених вреловодних гасних котлова 

снаге од 25МW или веће снаге, са степеном корисности 97% и више… 

 На стр. 33 пише следеће: У претходне три године (2016, 2017. и2018.) купцу/наручиоцу продао/и/испоручио 

вреловодне гасне котлове снаге од 25МW или веће са степеном корисности 97% и више,а као гориво-
природни гас за три године и то..  

  
Сматрамо да би референце требале да одговарају предмету Јавне набавке, односно: Понуђач који је у последње три 

године (2016, 2017, 2018) пројектовао, израдио и уградио (монтирао) најмање 2 вреловодна котла. Укупан број 

пројектованих, израђених и уграђених вреловодних гасних котлова снаге од 25МW или веће снаге… 

2.    Пословни капацитет стр.18 

Опет једна референца као доказ... 

3.  Стр. 19 чл. 4. 

Чији докази (сертификати и сл.) се признају (пројектант, произвођач, монтажер)?  

Да ли се признају докази из овог члана ако је произвођач котла подизвођач или мора бити понуђач, односно члан 

групе понуђача? Исто питање за пројектанта, односно монтажера котла. 

Који сертификати су потребни за пројектанта, а који за произвођача, односно монтажера? 

 

4. Доказивање финансијског и пословног капацитета. 

У конкурсној документацији се наводи да Наручилац наведених рефернц листи издаје потврде.  

Конкурсном документацијом није наведено ко може бити Наручилац који издаје потврде референци, као ни у ком 

својству је Понуђач фигурирао у предметној референци. Молимо појашњење и јасно дефинисање услова. 

 

5.  Како се доказује исправност извештаја о гаранцијском испитивању који се достављају у оквиру доказа неопходног 

пословног капацитета, односно поднетих референци? 

6. Како се вреднује референца која у оквиру једне набавке (уговора) обухвата више вреловодних котлова? 

7. Изменом и допуном конкурсне документације од 04.02.2019. Наручилац је дефинисао да се као СФО за озбиљност 

понуде и банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања тражи МЕНИЦА.  

На овај начин Наручилац је прекршио Начело обезбеђивања конкуренције (члан 10 ЗЈН) и Начело једнакости 

понуђача (члан 11 ЗЈН) , јер ино-понуђач (нерезидент) може доставити само банкарску гаранцију као средство 

обезбељења. 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Панчево 26000, Цара Душана 7 ,мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400;      факс 013/334-695; e-mail: 
office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

Молимо Наручиоца да изврши измену конкурсне документације и омогући достављање менице или банкарске 

гаранције за наведена средства финансијског обезбеђења. 

8.  С обзиром да предметном јавном набавком нису обухваћени цевоводи , димни канали, арматура, пумпе и сл., а у 

циљу равноправности понуђача да понуде исти обим радова и опреме, молимо Наручиоца да тачно прецизира 

границе испоруке и радова (вода, гас, ваздух, димни гасови, дренаже, електрична енергија итд.) и то за : 

- Машинско,електро, хидротехничко и остало грађевинско пројектовање 
- Машинска монтажа, електро монтажа и грађевински радови 
- Машинске и електро опреме 

 

9.  Молимо Наручиоца да наведе детаљну спецификацију одговарајуће опреме коју треба монтирати, а коју обезбеђује 

Наручилац ? 

10. Да ли Наручилац поседује Урбанистичко-техничке услове надлежног органа за изградњу новог котла? 

Уколико Наручилац не поседује услове, када ће исте обезбедити, с обзиром да су исти подлога за израду пројекта за 

грађевинску дозволу? 

11.  Молимо Наручиоца да појасни како ће по окончанју испоруке и монтаже бити спроведено пуштање новог котла у 

рад, испитивање, доказивање тражених параметара, када исти неће бити повезан у систем горива,воде и димног 

гаса… ? 

 

ОДГОВОРИ КОМИСИЈЕ 

 

1. Наручилац прихвата сугестију понуђача и изменом КД ће бити исправљене неусаглашености 

 

2. Наручилац прихвата сугестију понуђача и изменом КД ће бити исправљене неусаглашености    

 

3. Пројектант, произвођач и монтажер котла уколико су одвојена правна лица морају поседовати адекватне 

сертификате. 

 

Пројектант: 

-       ISO 9001 

-       ISO 140001 

-       OHSAS 18001 

              

 Произвођач и монтажер котла: 

-       ISO 9001 

-       ISO 140001 

-       OHSAS 18001 

-       EN ISO 3834-2 

-       PED 2014/68/EU za EN12952 или други одговарајући 

-       EN 1090-2 

 

Појашњење око доказивања Пословног капацитета 

Референце се којима се доказује пословни капацитет се везују за уговоре о набавци који су адекватни предмету 

ове јавне набавке. Референца која је везана за реализацију једног уговора у којем су предмет набавке 

(пројектовање, израда и монтажа) више од једног вреловодног котла у оквиру једне технолошке целине (нпр. 

једна топлана или сл.), сматраће се једном референцом. 

 

 

4. Наручилац ће прихватити само Потврде које су издате од стране крајњег корисника предмета референтне 
набавке. У потврди издатој од стрне крајњег корисника предметне набавке, неопходно је навести да ли је 
понуђач наступао ко носилац посла, самостално или као учесник у заједничкој понуди. Уколико је понуђач 
наведен као учесник у заједничкој понуди, поред потврде издате од стране крајњег корисника предмета 
набавке, неопходно је доставити и фотокопију окончане ситуације/рачуна, издате према носиоцу посла у 
заједничкој понуди, како би се недвосмислено могао утврдити предмет и обим извршене услуге од стране 
Понуђача. 
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5. Акредитована лабораторија која је извршила испитивања и сачинила извештај о гарантном испитивању за 

предметне референце, мора поседовати акредитацију издату од  Акредитационог тела Србије (АТС) или 
адекватног иностраног тела (за иностране лабораторије) према SRPS ISO/IEC 17025 za SRPS EN 12952-15 у 
време када је извршено испитивање и сачињен извештај. Доказује се потврдом о акредитацији која мора бити 
саставни део извештаја о гарантном испитивању. 
 

 
6. Референце са којима се доказује пословни капацитет се везују за уговоре о набавци који су адекватни 

предмету ове јавне набавке. Референца која је везана за реализацију једног уговора у којем су предмет 
набавке (пројектовање, израда и монтажа) више од једног вреловодног котла у оквиру једне технолошке 
целине (нпр. једна топлана или сл.), сматраће се једном референцом. 

 

 

7. Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача за измену конкурсне документације, тј. Наручилац ће 
омогућити достављање менице или банкарске гаранције за наведена средства финансијског обезбеђења. 
 

8. Наручилац је прецизирао у пројектном задатку, техничком опису и спецификацији радова границе испоруке и 
радова, где се јасно види да су предмет испоруке и монтаже : котао, економајзер, гасни горионик и пратећа 
опрема (комплетна гасна рампа, почев од гасне славине, у смеру струјања гаса), резервни делови за горионик 
и управљачки електроорман. Сва остала опрема и материјал, као и повезивање истих су предмет посебне 
јавне набавке. 
 

 
9. Наручилац не може да наведе детаљну спецификацију одговарајуће опреме коју треба монтирати, а коју 

обезбеђује Наручилац, јер ће она бити дефинисана тек након израде одговарајућег пројекта, који је обавеза 
Понуђача. 
 

10. Наручилац не поседује урбанистичко-техничке услове надлежног органа за изградњу новог котла. Обавеза 
Понуђача је израда одговарајуће пројектне документације за добијање грађевинске дозволе, односно за 
почетак Идејног решења, након чега уз асистенцију Наручиоца следи издавање одговарајућих урбанистичко-
техничких услова. 
 

11. У тендерској документацији је описано да је повезивање котла и опреме предмет посебне јавне набавке. 
После спровођења исте, извршиће се пуштање у рад новог котла, испитивање и доказивање тражених 
параметара. 

 

Допуна КД 
 
2.1. Израда 
  
Израда новог котла 
 
... 
  
Котао је потребно у целости израдити у радионици произвођача. Након израде обавезно је извршити 
испитивање на водени притисак у присуству Именованог тела и представника Наручиоца. 
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