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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 68/15) заинтересована лица су, у писаном облику, за ЈН 43/2016 

Горионици за котлове (ознака из Општег речника набавки: 42310000 - Горионици за ложишта) 

обликоване у две партије: 

 

Партија 1 – Горионици за котлове за топлану Котеж 

Партија 2 - Горионици за котлове за топлану Содара 

 

поставила наручиоцу следећа питања: 

1. Молимо Вас да размотрите могућност да са текст 
„ Код овог критеријума ( листа референци) оцењиваће се број испоручених и пушених у рад, 
горионика снаге 10 – 30 MW , произвођача који се нуди у последњих пет година ( 2011 – 2015) 
уграђених на територији Републике Србије.” 
Замени текстом 
„ Код овог критеријума ( листа референци) оцењиваће се број испоручених и пушених у рад, 
горионика снаге 10 – 45 MW ( + 18,86 MW од тражене снаге) , произвођача који се нуди у 
последњих пет година ( 2011 – 2015) уграђених на територији Републике Србије. 
 
”На овај начин добићете већи број понуђача чији производи свакако морају да испуњавају све 
прописане техничке услове за ову врсту добара, а који су такође и довољно искусни да су 
вршили уградњу гасних горионика, и могу равноправно учествовати на конкурсу. 
 

2. Да ли је потребно за обе партије посебно приложити оверене копије доказа 
испуњености додатних услова или је довољно за обе партије једну документацију пошто 
су услови идентични за обе партије? 

 
Одговори Комисије за ЈН 43/2016- Горионици за котлове: 

1. Наручилац  неће мењати текст који је дат у конкурсној документацији у вези елемента 

критеријума економски најповољније понуде –  листа референци. 

2. Докази о испуњености додатних услова могу се приложити у једном примерку за обе 

партије. 

 

 

 

 

Панчево, 29.06.2016. 

 

 

 
               Комисија  
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