
ПРЕДМЕТ:  Питање бр.1 за јавну набавку добара- Пројектовање, набавка, уградња и 
одржавање котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, ЈН ВВ бр.6/18 
 
У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), наручилац објављује  одговоре на питања: 
 
 

1. Складиште горива - простор у којем се гориво (дрвене сечке) складишти за 
потребе ложења током 10-20 дана. Приликом давања понуде разлика у цени за 
складиште за 10 дана и 20 дана је значајна, а и потрошња горива није иста када 
су спољашње температуре у минусу или у плус, тако да није јасно дефинисано 
складиште горива, молимо да у том делу измените конкурсну докуметацију и 
јасно дефинишете дименизије и величину сладишта? 
 

ОДГОВОР: 
 
„Складиште горива - простор у којем се гориво (дрвене сечке) складишти за потребе 
ложења током 10-20 дана“ – ово је опис из Речника општих појмова и не представља 
услов на основу кога се дефинише складиште сечке. 
 
У поглављу XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ, у поз.Г1.5 је наведено: 
„Складишни систем за сечку 
минималне запремине 240 m3, минималне корисне запремине 180 m3, са свим пратећим 
транспортним елементима (покретни под, агитатори, пужни транспортери и др.) за 
снабдевање котлова сечком, у складу са пројектним решењем.“ 
 
Потребно је доставити цену према опису из поз.Г1.5. 
 

2. Транспорт сечке из складишта до котлова предвидети преко покретног пода 
и/или агитатора и/или пужних транспортера. Молимо Вас да прецизније 
одредите врсту транспортера, јер су велике разлике у цени и у том делу 
измените конкурсну документацију? 
 

ОДГОВОР: 
 
За транспортни систем дрвне сечке предвидети решење према опису из поз.Г1.5. 
Потребно је да Понуђач предвиди транспортни систем у складу са технологијом свог 
котловског постројења. 
 

3. С обзиром да је степен корисности при номиналном оптрећењу котла 100% и 
60% критеријум за избор економски најповољније понуде, на основу ког 
ДОКУМЕНТА се доказују понуђени степени корисности? 
 

ОДГОВОР: 
 
Степени корисности се доказују на основу гаранцијских испитивања. 
 

4. Критеријум за избор економски најповољније понуде је К2 - Дужина периода 
сервисирања и одржавања котловког постројења (преко минималног гарантног 



периода од 2 године). Молимо Вас да у овом делу конкурсне документације 
измените начин пондерисања, јер сте ограничили понуђаче на гарантни период 
од две године,без обзира на чињеницу да гарантни период може да буде и дужи, 
И сходно томе гарантни период мора да буде критеријум за избор најповољније 
економске понуде, а не дужина периода сервисирања и одржавања котловског 
постројења? 
 

ОДГОВОР: 
 
Понуђачи нису ограничени на гарантни период од 2 године.  
У конкурсној документацији је наведено „Дужина периода сервисирања и одржавања 
котловског постројења (преко минималног гарантног периода од 2 године)". 
Ово се односи на гарантни период преко 2 године, јер Испоручилац гарантује за 
котловско постројење ако се одржава према његовим захтевима. У том временском 
периоду потребно је да Испоручилац обезбеди могућност сервисирања и одржавања, 
тј. одговарајућу сервисну службу. 



ПРЕДМЕТ:  Питање бр.2 за јавну набавку добара- Пројектовање, набавка, уградња и 
одржавање котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, ЈН ВВ 
бр.6/18 
 
 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације  
ЈН ВВ бр.6/18  
 

1. На страни 132.конкурсне документације у обрасцу структуре цене са упутством 
како да се попуни,на позицији 29.* Годишње одржавање и сервис котловског 
постројења (цена за једну годину), с обзиром да је та позиција под * и да се 
плаћа из сопствених извора финансирања општине Прибој, да ли она улази у 
укупну вредност понуде или не?  
 

Одговор: 
Да, годишње одржавање и сервис котловског постројења (цена за једну годину) улази у 
укупну вредност понуде. 
 

2. На страни 132.конкурсне документације у обрасцу структуре цене са упутством 
како да се попуни, на позицији 29.* Годишње одржавање и сервис котловског 
постројења (цена за једну годину) – све што је наведено у техничком опису 
обухвата редован годишњи сервис, који је обавезан како би омогућио несметан 
рад постројења током грејне сезоне и продужио век трајања, и самим тим овом 
позицијом је могуће предвидети само цену редовног сервиса, али не и 
одржавања, сходно томе молимо Вас да на овој позицији измените конкурсну 
документацију?  
 

Одговор: 
Позицијом 29. је предвиђен годишњи сервис и одржавање према наведеном опису. У 
ову позицију не улазе никакви други радови ванредног одржавања. 
 

3. На страни 20.конкурсне документације наведен је рок за пројектовање 
котловског постројења на биомасу са пратећом опремом и спољнег развода 
топловода и топлотних станица који су предмет јавне набавке 45 дана, а у истој 
тој документацији на страни 67. у моделу уговора, рок је 30 дана. Колики је рок 
за пројектовање ?  
 

Одговор: 
Рок за пројектовање износи 45 дана. Биће исправљена конкурсна документација. 
 

4. У конкурсној документацији се у тачки 1.2.10. предвиђа одмуљна јама 
(расхладна јама) за пражњење котлова и судова. Да ли је то неопходан услов 
пошто су максималне температуре отпадне воде 90°C и не могу се претворити у 
водену пару при атмосферским условима? 
 

Одговор: 
Да, ово је неопходан услов, у складу са описом у тачки 1.2.10. 
 
5. У конкурсној документацији се у тачки 1.2.13 ниво аутоматизације наводи:  



“У топлотним подстаница предвидети командне ормане и контролере који се могу 
прикључити на будући централни систем надзора и управљања. Није наведен тип и 
ниво аутоматизације па молимо Вас да нам појасните о каквом је типу будућег 
централног надзора и управљања реч.”  
 
Одговор: 
У подстаницама се предвиђа могућност даљинског надзора и управљања, тј. могућност 
размене информација са будућим надређеним системом. 
У предмеру електро-радова су дате позиције за предметне радове. 
 

Комисија за јавну набавку 

 



ПРЕДМЕТ:  Појашњење бр.3 за јавну набавку добара- Пројектовање, набавка, 
уградња и одржавање котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, 
ЈН ВВ бр.6/18 
 
 
 

1. У понуди на страни 59. конкурсне документације (образац понуде) попуњава се 
гарантни период, чији је рок минимално две године, а за пондерисање се узима 
у обзир дужина периода сервисирања и одржавања котловског постројења 
(преко минималног гарантног периода од две године). Сходно тој чињеници, 
молимо Вас да измените образац понуде и у њему раздвојите ставке гарантни 
период и дужину периода сервисирања и одржавања? 
 

Одговор: 
 
У конкурсној документацији ће бити измењен текст на стр.59. Уместо „Гарантни 
период“ писаће „Гарантни период (укључујући период сервисирања и одржавања 
котловског постројења)“. 
 
 
 

Комисија за јавну набавку за ЈН ВВ бр.6/18 

 



ПРЕДМЕТ:  Појашњење бр.4 за јавну набавку добара- Пројектовање, набавка, 
уградња и одржавање котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, 
ЈН ВВ бр.6/18 
 

1. С обзиром да је степен корисности при номиналном оптерећењу котла 100% и 
60% критеријуми за избор економски најповољније понуде и да се исти доказују 
на основу гаранцијских испитивања, која се врше НАКОН УГРАДЊЕ 
котловског постројега (доказивање: на основу мерења током непрекидног рада 
постројења за временски интервал од 4 сата са референтним горивом, 
доказивањем гарантованих техничких карактеристика 3 пута у току првих 10 
година рада (прве, пете и десете). Сходно тој чињеници на основу ког 
ДОКУМЕНТА ће се доказивати понуђени степен корисности у ПОНУДИ? 
 

Одговор: 
Степени корисности се доказују на основу гаранцијских испитивања. 
 

2. Дужина периода сервисирања и одржавања је независна од гарантног рока. 
Дужина периода сервисирања и одржавања почиње да тече од дана истека 
гарантног рока. Како је критеријум за избор економски најповољније понуде је 
К2 - Дужина периода сервисирања и одржавања котловског постројења (преко 
минималног гарантног периода од 2 године). Молимо Вас да у овом делу 
конкурсне документације измените начин пондерисања, јер сте ограничили 
понуђаче на гарантни период од две године, без обзира на чињеницу да 
гарантни период може да буде и дужи, и сходно томе гарантни период мора да 
буде критеријум за избор најповољније економске понуде, а не дужина периода 
сервисирања и одржавања котловског постројења? 
 

Одговор: 
Понуђачи нису ограничени на гарантни период од 2 године.  
У конкурсној документацији је наведено „Дужина периода сервисирања и одржавања 
котловског постројења (преко минималног гарантног периода од 2 године)". 
Ово се односи на гарантни период преко 2 године, јер Испоручилац гарантује за 
котловско постројење ако се одржава према његовим захтевима. У том временском 
периоду потребно је да Испоручилац обезбеди могућност сервисирања и одржавања, 
тј. одговарајућу сервисну службу. 
 
 
 

Комисија за јавну набавку за ЈН ВВ бр.6/18 
 



Општина Прибој 
ул.12. Јануара бр.108 
Прибој 

 
Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације ЈН ВВ бр.6/18 
 
1. Гарантни период је период који је ограничен на минимални период од две године за 
који се даје банкарска гаранција, а период дужине сервисирања и одржавања почиње 
да тече од дана истека гарантног рока; сходно тој чињеници дужина периода 
сервисирања и одржавања је вангарантни рок и никако не може бити гарантни период, 
јер не постоји гарантни рок након истека гарантног рока, као ни гарантни рок на 
гарантни рок. Како је критеријум за избор економски најповољније понуде је К2- 
Дужина периода сервисирања и одржавања котловског постројења (преко минималног 
гарантног периода од 2 године). Молимо Вас да у овом делу конкурсне документације 
измените начин пондерисања, јер сте ограничили понуђаче на гарантни период од две 
године, без обзира на чињеницу да гарантни период може да буде и дужи, и сходно 
томе гарантни период мора да буде критеријум за избор најповољније економске 
понуде, а не дужина периода сервисирања и одржавања котловског постројења? 
Одговор: 
Сходно претходном питању заинтересованог лица, у конкурсној документацији је 
измењен текст на стр.59: уместо „Гарантни период“ пише „Гарантни период 
(укључујући период сервисирања и одржавања котловског постројења)“. 
 
2. Шта су гаранцијска испитивања на основу којих се утврђује степен корисности при 
номиналним отперећењу котла 100% и 60%? 
Одговор: 
Гаранцијска испитивања су мерења којима се доказују гарантовани параметри. 
 
3. Да ли понуђачи произвољно попуњавају степен корисности при номиналном 
оптерећењу котла 100% и 60% као критеријуме за избор економски најповољније 
понуде? 
Одговор: 
Понуђачи попуњавају степене корисности при оптерећењима котла од 100% и 60% у 
складу са карактеристикама опреме коју нуде. То су степени корисности које они 
гарантују. Гаранцијским испитивањима се доказује да ли су наведени степени 
корисности остварени или не. 
 
 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 
ЈН ВВ бр.6/18 
 
1. За снабдевање топлотном енергијом наведених објеката предвиђена су 2 котловске 
јединице капацитета 1000±50 kW и 800±50 kW, заједно са пратећом опремом, 
арматуром и цевним водовима неопходним за функционисање система, сходно томе и 
укупни капацитет котларнице треба да буде 1800 kW±100kW у складу са појединачним 
капацитетом, молимо Вас да у том делу измените конкурсну документацију? 
Одговор: 
Основни услов је да укупни капацитет котларнице буде 1800 kW, а капацитети 
појединачних котлова могу бити у наведеним интервалима. 



 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
ЈН ВВ бр.6/18 
 
1. Ако постоји гарантни период за који се даје банкарска гаранција, зашто се даје 
банкарска гаранција након истека гарантног периода, а односи се на сервисирање и 
одржавање? 
Одговор: 
Банкарском гаранцијом за сервисирање и одржавање котловског постројења изабрани 
понуђач се обавезује да ће вршити квалитетан сервис и одржавање котлова, како би се 
што више продужио век трајања постројења. 
 
 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
ЈН ВВ бр.6/18 
 
1. Ко плаћа таксу за прибављање сагласности МУП-а РС на пројектну документацију? 
Одговор: 
Уколико пројектну документацију доставља општина, такса за прибављање 
сагласности МУП-а РС на пројекте се не плаћа. 
Уколико пројектну документацију доставља ЈКП „Топлана“ или друго правно лице, 
такса за прибављање сагласности МУП-а РС на пројекте се плаћа. 
 
2. У конкурсној документацији у тачки 1.1 
Пројектни задатак – пројектовање, набавка, уградња и одржавање котловског 
постројења на биомасу са пратећом опремом наводи се следеће: 
"За складиште сечке, предвидети мултисензорске колективне детекторе са могућношћу 
подешавања параметара рада, који поседују редудантни сензорски систем и повећану 
отпорност на лажне аларме. Детектори су у изведби EEX ia IIC T4 класи заштите од 
експлозије". 
У делу техничке документације се не наводи израда Анализе о зонама опасности за 
коју је предвиђена посебна лиценца за физичко и правно лице МУП-а РС. 
Да ли у пројектној документацији треба предвидети израду Анализе о зонама 
опасности и да ли потребно уз документацију приложити и одговарајуће лиценце Б4 за 
физичко лице и одговарајуће решење за правно лице МУП-а РС за израду истог? 
Одговор: 
Не, у пројектној документацији није потребно предвидети израду Анализе о зонама 
опасности, одговарајућу лиценцу Б4 за физичко лице и одговарајуће решење за правно 
лице МУП-а РС за израду истог. 
Препоруке произвођача котлова на биомасу је да се, приликом извођења радова, 
предвиде детектори у EX изведби. 
 
3. Да ли у пројектној документацији треба предвидети и израду Плана превентивних 
мера? 
Одговор: 
Извођач је дужан да приликом извођења радова, уз пријаву радова достави и План 
превентивних мера. 
 
 



Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
ЈН ВВ бр.6/18 
 
1. У тендерској документацији наводите у додатним условима за кадровски капацитет: 
Најмање 1 дипл. Инжењера грађевинарства са лиценцом 310 и Најмање 1 дипл. 
Инжењера грађевинарства са лиценцом 410. 
Да ли понуђач задовољава овај услов уколико има једног запосленог који има лиценцу 
310 и 410 и исто тако и за инжењере са лиценцом 330 и 430 односно 350 и 450 и 353 и 
453. 
Одговор: 
Да, понуђач задовољава услов за кадровским капацитетом уколико има једног 
запосленог који поседује лиценце 310 и 410. Исто важи и за лиценце 330 и 430, 
односно 353 и 453. 
 
2. Да ли се као доказ може доставити само Уговор о допунском раду јер у том случају 
нема М обрасца? 
Одговор: 
Довољан доказ је фотокопија уговора о радном ангажовању за носиоце лиценце који 
нису запослени код понуђача. 
 
3. Да ли инсталатери и сервисери котловског постројења могу бити ангажовани по 
основу Уговора о допунском раду? 
Одговор: 
Да, инсталатери и сервисери котловског постројења могу бити ангажовани по основу 
Уговора о допунском раду. 
 
 
Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, ЈН ВВ бр.6/18 
 
1. У делу конкурсне документације који се односи на потребни пословни капацитет  
захтева се да је понудјач у последњих осам година реализовао најмање три уговора у 
укупној вредности од најмање 135.000.000. динара без пореза на додату вредност, а 
који се односе на пројектовање, испоруку, уградњу и одрзавање енергетског 
постројења за производњу топлотне енергије минималне снаге 1МW по једном објекту. 
- С обзиром да је пракса да одржавање никада није део уговора који се односи на 
пројектовање, испоруку и уградњу енергетског постројења (поготову то није случај у 
Јавним набавкама), већ се уговори о одржавању, по потреби, а након изградње објекта, 
потписују са овлашћеним фирмама, које не морају истовремено бити фирме које су 
пројектовале, испоручиле и уградиле енергетско постројење, молимо за потврду да ће 
се као доказ испуњености тражених пословних капацитета прихватити независно тј. 
одвојено  три уговора за пројектовање, испоруку и уградњу енергетских постројења и 
три уговора о одржавању. 
Одговор: 
Да, као доказ испуњености тражених пословних капацитета прихватиће се независно, 
тј. одвојено три уговора за пројектовање, испоруку и уградњу енергетских постројења 
и три уговора о одржавању. 
 
2. У делу конкурсне документације захтева се да је понуђач дужан да достави оригинал 
писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за сервисирање и одржавање 



котловског постројења у периоду након истека гарантног рока, а који не може бити 
краћи од 8 година. 
Како ниједна банка неће издати обавезујуће писмо  нити банкарску гаранцију која се 
односи на тако дуг период, (ради се о минимално 11,5 година од тренутка предаје 
понуде) молимо да се овај услов конкурсне документације измени, јер је у супротности 
са пословном политиком  и праксом  банака. 
Имамо у виду да сте навели да ће се гаранција продужавати на сваких годину дана 
током предвиђеног периода одржавања, али  је наглашено да Писмо  мора бити 
обавезујуће за читав период. 
Одговор: 
Писмо о намерама банке се неће захтевати. С тим у вези, биће измењена конкурсна 
документација. 
 
3. У делу конкурсне документације који се односи на Избор економски најповољније 
понуде,  предвиђено је да се дужина периода одржавања и сервисирања котловског 
постројења  вреднује са 20 пондера, без ограничења. 
Молимо да дефинишете максимални број година за дужину периода одржавања и 
сервисирања котловског постројења. 
Одговор: 
Максималан број година за одржавање и сервисирање котловског постројења износи 
10 година. С тим у вези, биће измењена конкурсна документација. 
 
4. Да ли се под одржавањем и сервисирањем котловског постројења подразумевају сви 
трошкови који се у том периоду могу јавити на постројењу, тј. да ли тај период 
подразумева и замену делова котловског постројења, поправку, и све остале 
активности потребне за функционисање постројења, о трошку понуђача, или ће део 
трошкова у том периоду сносити и Наручилац? 
Одговор: 
Трошкове одржавања и сервисирања котловског постројења сноси Наручилац – видети 
напомену у Обрасцу структуре цена на стр.141. 
 
 
Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, ЈН ВВ бр.6/18 
 
1. Стр.28 – Пословни капацитет. 
Питање: Да ли се могу прихватити референце чланица групације произвођача опреме? 
Одговор: 
Потребно је доставити доказ да је произвођач опреме оснивач и власник фирме која 
учествује у предметној јавној набавци (самостално или као део конзорцијума). У том 
случају може се прихватити референца произвођача опреме. 
 
2. Стр. 29 – Знак „3А“. 
Питање: Да ли је довољна потврда акредитоване лабораторије за испитивање да смо у 
поступку сертификације и добијање „3А“ знака о усаглашености производа. 
Одговор: 
Принципијелно, „3А“ знак се добија за конкретан котао. Не сертификује се Понуђач. 
Може се прихватити потврда акредитоване лабораторије за испитивање да је у току 
поступак сертификације и добијање „3А“ знака о усаглашености производа. 
 



3. Да ли се тражени превод на српски језик атестно-техничке документације 
котловског система на дрвну биомасу може доставити приликом примопредаје радова 
и обуке корисника. 
Одговор: 
Атестно-техничке документације котловског система на дрвну биомасу на српском 
језику се доставља пре примопредаје радова и обуке корисника. 
 
 
Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације ЈН ВВ бр.6/18 
 
1. У ком делу конкурсне документације се уписује дужина гарантног периода, преко 
минималног гарантног периода од 2 године, без дужине периода сервисирања и 
одржавања (вангарантног рока)? 
Сходно горе наведеној чињеници, понуђачи су ограничени на гарантни период од две 
године, без обзира на чињеницу да гарантни период може да буде и дужи, с обзиром да 
је гарантни период – критеријум за избор економски најповољније понуде, молимо вас 
да у овом делу конкурсне документације измените начин пондерисања и јасно 
разграничите ставке гаранти период и вангарантни период (дужину периода 
сервисирања и одржавања), јер сте ограничили конкуренцију међу озбиљним 
понуђачима у овом делу. 
Одговор: 
На стр.59 у конкурсној документацији је потребно уписати број месеци за „Гарантни 
период (укључујући период сервисирања и одржавања котловског постројења)“. 
 
2. Степен корисности при номиналном оптерећењу котла 100% и 60% као критеријум 
за економски најповољније понуде, с обзиром да је произвољан и да понуђач сам 
гарантује, и ако се након гаранцијских испитивања код изабраног понуђача докаже да 
наведени степен корисности није остварен, из те чињенице произилази да су 
аутоматски дискриминисани који су понудили гарантовани степен корисности. Сходно 
тој чињеници, потребно је доказати понуђени степен корисности пре доделе уговора 
(током пондерисања), а не након уградње котловског постројења. Молимо Вас да у 
овом делу измените конкурсну документацију, како не би дошло до дискриминације 
међу конкуренцијом. 
Одговор: 
Понуђачи попуњавају степене корисности при номиналним оптерећењима котла 100% 
и 60% у складу са карактеристикама опреме коју нуде. Степени корисности нису 
произвољни, понуђачи их знају и они их гарантују. Гаранцијским испитивањима се 
доказује да ли су наведени степени корисности остварени или не. Гаранцијска 
испитивања врше се према стандарду SRPS EN 12953-11 након уградње котловског 
постројења и његовог пуштања у рад. 
Уколико се током гаранцијских испитивања докаже да наведени степен корисности 
није остварен, Наручилац радова ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење 
посла. 
 
 
Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, ЈН ВВ бр.6/18 
 



1. У Моделу уговора – Услови и начин плаћања, чл.4 стоји да ће се платити 20% 
четири месеца по пуштању целокупног система у рад, на основу окончане ситуације 
потписане од стране стручног надзора, а након доказивања гарантованих 
карактеристика котловског постројења од стране добављача. Молимо вас да овај захтев 
ускладите са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама чл.4 како Модел уговора не би био противзаконит и ништаван.  
Одговор: 
Максималан рок за плаћање је 45 дана. С тим у вези, биће измењена конкурсна 
документација. 
 
2. На страни 19/148 стоји: „Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа 
испитивања опреме и другог материјала.“ Да ли то значи да је потребно урадити 
ресерфитикацију целокупног материјала и опреме за коју већ постоје атести 
произвођача или се ово пак односи на нешто друго (нпр. на трошкове испитивања 
гарантованих параметара) пошто позиција ресертификације у оквиру обрасца XII није 
посебо издвојена? 
Одговор: 
Није потребно урадити ресерфитикацију целокупног материјала и опреме, ако постоје 
атести произвођача. Ово се, пре свега, односи на трошкове испитивања гарантованих 
параметара. 
По потреби предвидети друга додатна испитивања - нпр. испитивање заварених спојева 
топловода, итд. 
 
3. На страни 19/148 стоји: „Добављач се не ослобађа одговорности ако је штета настала 
због тога што је при реализацији уговора о јавној набавци поступао по захтевима 
Наручиоца.“ Шта ово тачно значи, пошто овако написано је у супротности са ЗОО? 
 Одговор: 
Не сматрамо да је у супротности са ЗОО. У складу са чланом 192. ЗОО: Оштећеник 
који је допринео да штета настане или да буде већа него што би иначе била, има право 
само на сразмерно смањену накнаду. 
 
 
Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације ЈН ВВ бр.6/18 
 
1. Да ли понуђач може да да гаранцију више од две године независно од дужине 
периода сервисирања и одржавања? 
Одговор: 
Гарантни период укључујe и период сервисирања и одржавања котловског постројења 
– видети стр.59 конкурсне документације. 
 
2. Да ли понуђач који даје гаранцију дужу од две године добија више пондера, 
независно од дужине периода сервисирања и одржавања? 
Одговор: 
Видети одговор под тачком 1. 
 
3. Да ли у гарантном року делове плаћа Понуђач или Наручилац? 
Одговор: 
У моделу Уговора (Поглавље XI конкурсне документације) су јасно наведене права и 
обавезе Наручиоца радова и Добављача. 



Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације ЈН ВВ бр.6/18 
 
1. У вези са захтевом о оригиналним писмима о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за повраћај авансног плаћања за добро извршење посла и за отклањање 
грешака у гарантном року који су обавезујућег карактера за банку а који се налазе у 
конкурсној документацији на страни 41, стоји одређена контрадикторност. 
Наиме, тражи се да рок важности сваког од писама о намерама банке буде одређене 
дужине трајања са роком који је дужи у зависности од писма о намерама о коме се 
ради, а да би се у следећој реченици за исто писмо тражило да да не буде ограничено 
роком трајања (датумом). 
Писмо о намерама банке које је обавезујећег карактера за банку је такође врста 
банкарске гаранције (јер је обавезујућег карактера) и као такво заједно са банкарском 
гаранцијом представља производ банке. 
Банка као и било који други Произвођач било чега, за своје производе даје гаранцију на 
период за који се договори са Тражиоцем производа банке (у овом случају Понуђача) 
из тога произилази да се не може тражити од банке, нити од било ког другог 
произвођача да даје свој производ са неограниченим роком трајања. 
Једино што може, то је да се захтевани период дужи од уговореног рока још више 
продужи али не може бити да писмо не буде ограничено роком трајања. 
Из свих наведених разлога молимо Вас да поменуте захтеве код оригиналних писама о 
намерама банке измените и ускладите са позитивним законима РС као и уобичајеном 
пословном праксом. 
Одговор: 
Поштовани, 
У ранијем периоду, писма о намерама банке имала су тачно одређен датум завршетка 
уговора, односно примопредаје радова, што је био разлог да се унесе одредница  „не 
сме имати рок важења банкарске гаранције, односно датум завршетка уговора или 
датум примопредаје радова“. Наиме, у појединим писмимима о намерама стајао је 
датум завршетка уговора, односно датум примопредаје радова од кога се рачунао рок 
важења банкарске гаранције, што је неприхватљиво, дакле остаје у конкурсној 
документацији да писмо о намери банке не сме бити ограничено роком трајања 
(датумом). 
А сам рок код важења оригинал писма је наведен тако да банка мора узети у обзир рок 
који не може бити краћи од оног наведеног у конкурсној документацији, што доводи 
до тога да рок постоји али не може бити краћи од оног који је наведен у конкурсној (и 
не сме се ограничити датумом како би се оригинал писмо о намерама банке једног 
тренутка могло да заменити банкарском гаранцијом). 
 
Даље, тачно је и да се тачан датум не поклапа увек са роковима, нпр. у року од 25 дана, 
у случају измене конкурсне кад се продужава рок за достављање понуда итд.), али рок 
важности постоји и дефинисан је одредницом: "рок важења не може бити краћи од 
рока одређеног у конкурсној документацији.". 
 
 
Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације ЈН ВВ бр.6/18 
 



1. На стр. 16 конкурсне документације: Добављач је у обавези да обезбеди сервис и 
одржавање постројења и опреме у трајању најмање 10 година, заједно са потребним 
резервним деловима. 
На стр. 21 конкурсне документације: Рок за сервисирање и одржавање котловских 
постројења почиње да тече од дана истека гарантног рока и траје најмање наредних 8 
година. 
На стр. 46 конкурсне документације: Максимална дужина периода сервисирања и 
одржавања гарантног периода износи 10 година (укључујући и минимални гарантни 
период од 2 године). 
На стр. 73 конкурсне документације: Гарантни рок за испоручену и уграђену опрему и 
изведене радове износи 24 месеца од успешног пуштања у рад и извршене 
примопредаје предмета уговора из члана 1.овог уговора. 
Сходно горе наведеним чињеницама видимо из модела уговора на стр.73 конкурсне 
документације да је гарантни рок ограничен на минимални период од две године за 
који се даје банкарска гаранција, као из елемената критеријума за избор економски 
најповољније понуде где је максимална дужина периода сервисирања и одржавања 
гарантног периода 10 година (минимални гарантни период од 2 године + 8 година 
период сервисирања и одржавања). 
Што значи да сви заинтересовани понуђачи су у обавези да дају банкарску гаранцију 
минимум две године и најмање осам година период сервисирања и одржавања, а 
уједно је то и максимална дужина од 10 година, и сви ће добити 20 пондера. 
Молимо Вас да у овом делу измените начин пондерисања, јер сте ограничали понуђаче 
на гарантни период од две године, без обзира на чињеницу да гарантни рок може да 
буде и дужи, и сходно томе гарантни рок треба да буде критеријум за избор 
најповољније економске понуде, а не дужина периода сервисирања и одржавања, што 
сте и сами навели у моделу уговора на стр.71 у члану 10, став 5 да је то вангарантно 
одржавање? 
Одговор: 
У току је измена конкурсне документације. С тим у вези, биће продужен рок за 
достављање понуда. 
 
 
Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације ЈН ВВ бр.6/18 
 
1. Шта обухвата посебни гаранцијски рок? 
Одговор: 
Посебни гарантни рок се односи на котловско постројење. 
 
2. На стр.72 конкурсне документације у моделу уговора: Општи гарантни рок за 
испоручену и уграђену опрему и изведене радове износи 24 месеца од успешног 
пуштања у рад и извршене примопредаје предмета уговора из члана 1. овог уговора. 
Сходно горе наведеној чињеници молимо Вас да у овом делу измените конкурсну 
докуметацију јер сте ограничили на општи гарантни период од две године понуђаче 
који су спремни да дају дужи општи гарантни период и за тај период доставе банкарску 
гаранцију? 
Одговор: 
Понуђачи могу доставити банкарску гаранцију за општи гарантни рок дужи од 24 
месеца. 
 



3. Како је критеријум за избор економски најповољније понуде посебни гарантни рок 
(рок након истека општег гарантног рока). Молимо вас да у овом делу измените начин 
пондерисања, јер сте ограничили понуђаче на макс. прихватљив посебни гарантни рок 
од 120 месеци, за који се предаје бланко сопствена меница, а избачен је општи 
гарантни период за који се даје банкарска гаранција, који је ограничен на 24 месеца? 
Одговор: 
Посебни гарантни рок је ограничен на максимално 120 месеци (10 година), како би се 
избегли потенцијални понуђачи који нуде нереално дуг посебни гарантни рок (нпр. 30 
година и више). 
 
 
Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације ЈН ВВ бр.6/18 
 
1. На страни 23 конкурсне документације захтева се да Понуђачи ангажују 
лиценцирано правно лице као члана групе понуђача, подизвођача или да достави изјаву 
и/или уговор о стручној сарадњи са лиценцираним правним лицем а у вези са опасним 
отпадом. 
Молим Вас да доставите извештај о испитивању отпада како би се могло знати о 
каквом опасном отпаду је реч и да би у складу са тим могло да се ангажује правно лице 
које је зато лиценцирано. 
Одговор: 
Понуђач је дужан да обиђе локацију где ће се изводити радови који су предмет јавне 
набавке, детаљно прегледа локацију и изврши увид у пројектно техничку 
документацију. Такође, Изјавом о обиласку локације се обавезује се да је упознат са 
свим условима градње.  
На основу горенаведених информација потребно је да Понуђач ангажује лиценцирано 
правно лице за опасни отпад, само у случају да се приликом обиласка локације и 
извршења предмета јавне набавке утврди да постоји опасан отпад, односно уколико се 
таква позиција нађе у предмеру радова.  
 
 
Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације ЈН ВВ бр.6/18 
 
1. На питање „Да ли се тражени превод на српски језик атестно-техничке 
документације котловског система на дрвну биомасу може доставити приликом 
примопредаје радова и обуке корисника“, објавили сте одговор 10.05.2018 год: 
„Атестно-техничке документације котловског система на дрвну биомасу на српском 
језику се доставља пре примопредаје радова и обуке корисника“. 
Да ли то значи да у склопу конкурсне окументације можемо поднети атестно-техничку 
документацију на страном језику, а да при примопредаји радова доставимо на српском 
језику оверену од стране судског тумача? 
Одговор: 
Да, у понуди се може доставити атестно-техничка документација на страном језику, 
уколико не постоји одговарајућа документација на српском.  
 
 
Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације ЈН ВВ бр.6/18 



 
1. На стр. 25 конкурсне документације: 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати ДА ИМА ВАЖЕЋУ ДОЗВОЛУ 
НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ, АКО ЈЕ ТАКВА ДОЗВОЛА ПРЕДВИЂЕНА ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ. 
(ЧЛАН 75. СТАВ 1. ТАЧКА 5) ЗАКОНА), где прилаже као доказ: 

1) Овлашћење издато од стране Министарства унутрашњих послова за израду 
главног пројекта заштите од пожара са запосленим лицима која поседују 
лиценцу „А“ и 
2) Овлашћење издато од стране Министарства унутрашњих послова за израду 
пројекта и извођење радова стабилног система за  дојаву пожара са запосленим 
лицима која поседују лиценцу „Б2“. 

Поседујемо све тражене лиценце и решења, између осталог и решење МУП-а за 
пројектовање, а у поступку смо добијања решења за извођење стабилног система за 
дојаву пожара. Решење ће бити издато пре почетка извођења радова. 
Да ли можемо доставити решење МУП-а за извођење радова стабилног система за 
дојаву пожара након јавног отварања тендера, а пре извођења радова, у случају да 
будемо изабрани као најповољнији понуђач? 
Одговор: 
Понуђач је дужан да у понуди достави све дозволе и лиценце тражене конкурсном 
документацијом. Уколико не достави дозволе и лиценце, понуда ће се сматрати 
непотпуном и неприхватљивом. 
 
 
 
Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације ЈН ВВ бр.6/18 
 
1. Шта се подразумева под посебним гаранцијским роком? 
Одговор: 
Посебни гаранцијски рок се односи на котловско постројење. 
 
2. Одговором на питање од 18.05.2018.год. омогућили сте понуђачу да може да достави 
банкарску гаранцију за општи гарантни рок дужи од 24 месеца, сходно томе молимо 
вас да измените конкурсну документацију и омогућите упис дужине гарантног 
периода? 
Сходно тој чињеници, општи гарантни период треба да буде критеријум за избор 
економски најповољније понуде, јер општи гарантни период није временски ограничен 
као што је посебни гаранцијски период, молимо вас да у овом делу измените 
конкурсну документацију, као и начин пондерисања? 
Одговор: 
Општи гарантни период није критеријум за избор економски најповољније понуде. 
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