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Датум: 24.04.2017. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у птвпренпм ппступку јавне набавке чији су предмет радпви, Озид кптла 

редни брпј јавне набавке 1.3.2/2017, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п јавним 

набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

- U Konkursnoj Dokumentaciji za ozid kotla po otvorenom postupku javne nabavke broj: 

1.3.2/2017 na strani 9 u potrebno je pojasnjenje za odeljak Dokumentacija koju ponudjac 

dostavlja nakon zavrsenih radova: 

Da li je dostavljanje otpremnice za isporuceni materijal sa pratecom listom kvaliteta 

proizvodjaca dovoljno da bi se ispunili uslovi iz ovog odeljka. 

- U Konkursnoj Dokumentaciji za ozid kotla po otvorenom postupku javne nabavke broj: 

1.3.2/2017 na strani 8 pod Tehnicke karakteristike materijala stoji da su tehnicki opisi i 

karakteristike materijala (SA0, PORIT, SA-0 EXTRA, PORIT-S, PLASTIK, OPAL i ZVEZDA) dati 

detaljno u tabeli “B”. 

Medjutim nigde se u sklopu Konkursne Dokumentacije ove karakteristilke u vidu liste kvaliteta 

ne mogu naci. 

Molimo Vas da se potrebne Liste Kvaliteta (za sve izolacione, vatrostalne i pomocne materijale), 

dostave kako bi bili definisani paramatri za odredjivanje kompatibilnosti ponudjenih materijala. 

- У кпнкурснпј дпкументацији на страницама пд 27 дп 32, Образац 1-б, СПЕЦИФИКАЦИЈА 

пзид кптла: 

У табели ''А'' – Пптребни радпви, ппд редним брпјевима 1; 2; 3; 4, између псталпг стпји: 

             Ова замена ппдразумева демпнтажнп-мпнтажне радпве, израду и исппруку свих 

ппзиција. 

У табели ''Б'' – Материјал кпји се кпристи приликпм извпђеоа радпва – тражена је цена за 
сваку ппјединачну ппзицију ппеке. 
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У табели ''В'' – Збирна табела – Сабирају се цене из табеле ''А'' и табеле ''Б''.  
 

Штп значи да ћемп, у укупнпм збиру имати два пута сабране цене материјала, с пбзирпм 

на тп да се цене материјала пбрачунавају и у табели ''А'' и у табели ''Б''. Мплимп Вас за 

разјашоеое какп да извршимп пппуоаваое ппменутих табела. 

- U specifikaciji ozida kotla TABELA-B su definisane pozicije vatrostalnih materijala-opeka sa 

aspekta količina i broja komada, ali za pozicije šamotnih opeka R-111, R-112, R-113, R-117  i C-

22, C-23, C-24 i C-25 nema priloženih crteža opeka, kao za ostale pa je bez njih nemogude uraditi 

korektnu ponudu, pa je neophodno ih dopuniti. Takođe treba dodati jasniji crtež pozicije R-118 

jer se po datom nevide sve kote i kontura nema.   

Одгпвпри: 

- Дпстављаое птпремнице за исппручени материјал са пратећпм листпм квалитета 

прпизвпђача дпвпљнп је да би се испунили услпви из пдељка „Дпкументација кпју 

ппнуђач дпставља накпн завршених радпва“. Биће накнаднп дпдатп у кпнкурснпј 

дпкументацији. 

- Ппменути материјали су из шамптпвпг прпграма. Биће дпдата табела у кпнкурснпј 

дпкументацији кпја садржи дате квалитете. 

- У Табели „А“ треба исказати цене демпнтаже и мпнтаже пзида. 

У табели „Б“ треба исказати цене материјала. 

- Цртеж за ппеку R-118 биће замеоен са бпљим и видљивијим цртежпм, а биће дпдати 

цртежи за ппеке R-111, R-112, R-113 и R-117. Ппзиције кпје садрже ппеке C-22, C-23, C-24 i 

C-25 су брисане, пднпснп у табели „Б“ су брисане ппзиције 23, 24, 25, 26, 27 и 28. 

Такпђе, биће ппмерен рпк за ппчетак демпнтажних радпва са 15.05.2017. гпд. на 01.06.2017. 

гпд. Рпк за завршетак демпнтажних радпва се ппмера са 01.06.2017. гпд. на 15.06.2017. гпд. 

 

                                                                              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.3.2/2017 


