
                                           ОДГОВОР НА ПИТАЊА ПОНУђАЧА 

  У поступку јавне набавке мале вредности број 1.3.1/2019- Уградња гасне 

котларнице у матичној школи и набавка опреме за исту, наручиоца ОШ Аца 

Алексич у Алексабдровцу 

 ПИТАЊЕ 1. :  

Na strani br.23 u obrascu 5 ponude. naveli ste da prosečna efikasnost generatora 

mora biti 109,0% Shodno navedenom modelu generator u specifikaciji ponude 

BAXI GMC+3, a iz kataloga gasnih kotlova BAXI Luna duo TEC MP+ I . I 50 (koj i se 

ugraduju u traženi modul) se jasno vidi da se efikasnost kotla kreće u granicama 

od 88,4 % do 1 08,6% (tehnidki list u prilogu) Sto cini da je prosedna efikasnost 

daleko ispod tražene. Takodje, poznavajući tehničke  karakteristike sličnih kotlova 

kojii se nude  na trzistu Srbije znamo da nijedan  kotao ne zadovoljava trazeni 

stepen ellkasnosti. te predlažemo da korigujete minimalni stepen efikasnosti na 

nivo koji je tržišno i tehnički realan.  

ОДГОВОР на  питање 1. 

У тексту конкурсне документације  пише „ Просечна ефикасност генератора: 

109,0  % „ 

Вредност 109 је заокружена тачна вредност 108,6 %.  Прихватиће се и понуда 

са вредношћу 108.6 % и већим.  Уместо речи „ просечна „ треба да стоји рећ 

„максимална“ 

Наручилац ће у овом делу изменити конкурсну документацију. 

 ПИТАЊЕ 2. :  

Na strani br.23 ste  naveli da se ''generator toplote sastoji od kontejnerske 

kotlarnice od aluminijumske konstrukcije i pocinkovanih sendvič panela 

ispunjenih kamenom vunom debljine 45 cm..." Da li je u pitanju tehnička greška i 

kamena vuna treba biti debljine 45mm tj, 4,5 cm ili je zaista zahtevana debljina 

izolacije od skoro 0,5 m?  

ОДГОВОР на питање 2. 



Код броја „45“ је у питању техничка грешка и треба да стоји „4,5“ 

Наручилац ће у овом делу исправити  конкурсну документацију. 

ПИТАЊЕ 3. 

U tabeli Minimalne tehničke karakteristike na strani br. 7 tražite izjavu 

proizvodjača na memorandumu vezano za garanciju. Molimo da izmenite 

konkursnu dokumentaciju, jer garancije izdaje uvoznik a ne proizvodjač I da kao 

dokaz prihvatite izjavu o garanciji  izdatu od strane uvoznika. 

OДГОВОР на питање 3. 

Може се прихватити гаранција произвођача или гаранција увозника. 

Наручилац ће у овом делу изменити конкурсну документацију. 

                              

4.ПИТАЊЕ 

  

U pozivu je naveden obavezan obilazak lokacije. Podsećam Vas da je stav 
Republičke komisije za zaštitu ponuđača da obilazak lokacije ne može biti 
obavezan samim tim ne može eliminacioni uslov za ponuđače. Stim u vezi 
smatram da je neophodno izmeniti ovaj uslov. 

 ОДГОВОР на питање 4. 

Наручилац је сматрао да ће обилазак предметне локације од стране 
потенцијалних понуђача допринети бољем сагледавању предмета јавне 
набавке и тиме олакшати сачињавање понуде. 

Наручилац ће у овом делу изменити конкурсну документацију. 

 

5. ПИТАЊЕ 

U sklopu dokumentacije zahteva se garantni rok na izmenjivač od 10 godina. 
Da li je naručilac predvideo godišnje održavanje nakon isteka 2 godine 
obavezne garancije?  

ОДГОВОР на питање 5. 



Обавеза годишњег сервиса је прописана од стране дистрибутера гаса и 
корисник мора радити сервис сваке године; ово није посебно 
предвиђено конкурсном документацијом јер је прописано на други 
начин. 

ПИТАЊЕ  6.  

Da li izjavu o garantnom roku na uređaj i izmenjivač može da da i ovlašćeni 
uvoznik za Republiku Srbiju ili je potrebna izjava isključivo od strane 
proizvođača? 

ОДГОВОР на питање 6. 

Може и увозник да да изјаву о гаранцији 

Наручилац ће у овом делу изменити конкурсну документацију 

 

На основу члана 63. Закона питања и одговори као и измена конкурсне 

документације биће објављени на Порталу јавних набавки Управе за јавне 

набавке и интернет страници наручиоца. 

                                                                               

                                                                        KOМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


