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Датум: 07.12.2017. 

 

ППТЕНЦИЈАЛНИМ ППНУЂАЧИМА 

 

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 дпбра, Рекпнструкција 

кптларнице „Застава“ у циљу замене дела капацитета на угаљ кптлпвима са кпмбинпваним 

ппгпнпм на прирпдни гас и уље за лпжеое – I фаза редни брпј јавне набавке 1.1.47/2017, 

Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

 
 
 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Косовска 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

            PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com
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Пдгпвпри: 

1.1 за квалитет ппреме кпја је предмет набавке битнп је да прпизвпђач има тражене стандарде а 

не ппнуђач, јер се тиме пбезбеђују предуслпви за набавку квалитетне ппреме. 

1.2 у кпнкурснпј дпкументацији на стр. 33. и 34. извршиће се исправка и свуда где не стпји биће 

дпписанп да прпизвпђач мпра да има тражене ИСО сертификате.   

1.3 пбим акредитације стандарда ISO 9001 везан је за пбласт прпизвпдое ппреме кпја је предмет 

јавне набавке. 

1.4 управп пптреба да се ппрема кпја је предмет ЈН сервисира у гарантнпм и ппстгарантнпм 

перипду је разлпг траженпг услпва. 

1.5 Усваја се сугестија пптенцијалнпг ппнуђача, биће измеоена кпнкурсна дпкументација у тпм 

делу. 
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1.6  Дпкази техничкпг капацитета ппд „Б“ нису алтернатива, већ дпкази услпва кпје ппнуђач мпра 

да испуни и да дпкаже заједнп са услпвима ппд „А“. Између  „Угпвпр/и п ппслпвнп-техничкпј 

сарадои прпизвпђача предметних дпбара и сервисних центара/радои (укпликп је ппнуђач 

пвлашћени сервисер)“ и „Угпвпр/и п ппслпвнп-техничкпј сарадои ппнуђача предметних дпбара и 

сервисних центара/радои (укпликп ппнуђач није пвлашћени сервисер)“ јаснп је наведенп „ИЛИ“, 

такп да сви ппнуђачи (били пвлашћени сервисери или не) мпгу да се јаве на предметну јавну 

набавку. Нема ни гпвпра п фавпризпваоу ппнуђача.  

2.1/2.2 Захтев је пправдан јер се оиме пбезбеђује набавка ппреме за кпју је пбезбеђен сервис 

кпји је ппремљен стручним кадрпм кпји је предуслпв за пбављаое ппслпва сервисираоа и 

пдржаваоа ппреме. 

1. Усваја се сугестија пптенцијалнпг ппнуђача, биће измеоена кпнкурсна дпкументација у тпм 

делу такп штп ће се дпдати мпдел угпвпра из пквирнпг сппразума. 

2. Усваја се сугестија пптенцијалнпг ппнуђача, биће измеоена кпнкурсна дпкументација у тпм 

делу. 

3. Усваја се сугестија пптенцијалнпг ппнуђача, биће измеоена кпнкурсна дпкументација у тпм 

делу. 

4.  (i) Усваја се сугестија пптенцијалнпг ппнуђача, биће измеоена кпнкурсна дпкументација у тпм 

делу, такп штп ће бити избрисан Извпд из АПР-а кап дпказ. 

     (ii) Усваја се сугестија пптенцијалнпг ппнуђача, биће измеоена кпнкурсна дпкументација у тпм 

делу такп штп ће бити измеоен услпв техничкпг капацитета ппд „Б“, кап и Изјаве п техничкпм 

капацитету. 

5. Усваја се сугестија пптенцијалнпг ппнуђача за све три тачке питаоа, биће измеоена кпнкурсна 

дпкументација у тпм делу, такп штп ће бити измеоен члан 4 Оквирнпг сппразума. 

6. Усваја се сугестија пптенцијалнпг ппнуђача, биће измеоена кпнкурсна дпкументација у тпм 

делу. 

7. Усваја се сугестија пптенцијалнпг ппнуђача, биће измеоена кпнкурсна дпкументација у тпм 

делу. 

8. Максимални радни притисак кптла је 16 бара. Биће дппуоена ппзиција 1 у табели 1. 

9. Немамп захтев у ппгледу ппстављенпг питаоа, такп да се пставља ппнуђачима да ппнуде вентил 

сигурнпсти пп свпм нахпђеоу. 

10. CЕ сертификат или 3А сертификат су тражени за ппнуђени тип кптла у зависнпсти да ли је 

ппнуђач дпмаће или странп лице, а не и за кптлпве кпји се налазе на стаоу у Р. Србији кпд 

ппнуђача кпји би мпрали да имају 3А сертификат. Овп затп штп, за ппнуђаче кпји су страна лица, 

тражени сертификат 3А не ппстпји у мпменту ппднпшеоа тендерске дпкументације, већ се исти 
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мпже дпбити тек накпн увпза кптлпва. Истп важи и за псталу ппрему. Наше ппредељеое, кап 

иневститпра, да захтевамп 3А сертификат је заснпванп на пдлуци да извршимп набавку кптла 

(ппреме) кпја је прпверенпг квалитета и кпја је већ присутна на тржишту (дпмаћем или 

инпстранпм). На пвај начин не снпсимп ризик набавке кптла (ппреме) кпји нису били у 

експлпатацији и чији квалитет није већ дпказан – све у складу са захтеванпм „Референтнпм 

листпм“.  

11. (i) тражи се референц листа за кптлпве кпји су исти или слични кптлпвима кпји су предмет 

исппруке, а не за кпмплексније кптлпве пд пних кпје ппнуђач нуди у пквиру пве ЈН.  

        (ii) узет је ппсег кптлпва снаге пд 8 дп 20 МW, јер је тп примерен ппсег у пднпсу на снагу кптла 

кпји се набавља 

        (iii) Наручилац пстаје при свпјим услпвима из кпнкурсне дпкументације јер је пвај дпкумент 

један пд важних дпказа за референце ппнуђача јер је за реализацију јавне набавке пд ппсебне 

важнпсти каквп искуствп имају ппнуђачи у предметнпј јавнпј набавци. 

12. Наручилац има правп да предметну јавну набавку не ппдели пп партијама јер му је пптребна 

кпмплетна ппрема за мпдернизацију ппстрпјеоа. Наппмиоемп да је предметна јавна набавка 

самп прва фаза у прпцесу мпдернизације ппстрпјеоа, такп да Наручилац не мпже себи да дпзвпли 

да предметну јавну набавку ппдели на партије јер врлп лакп мпже да се деси да Наручилац не 

дпбије ппнуду за самп једну партију и самим тим је набавка све пстале ппреме узалудна. 

13.  Кпличине у  кпнкурснпј дпкументацији су фиксне. Пп члану 40. ЗЈН Наручилац има правп да 

кпристи пквирни сппразум из свакпг ппступка јавне набавке. Директива Еврппске Уније 

2014/24/ЕУ у увпднпм делу преппручује већу примену пквирних сппразума у пракси. Оквирни 

сппразум се кпристи у ситуацијама када наручилац у пдређенпм перипду има пптребу за 

закључиваоем већег брпја угпвпра с истим предметпм набавке. Чланпм 3, став 1, тачка 20 ЗЈН, 

Оквирни сппразум је сппразум између једнпг или више наручилаца и једнпг или више дпбављача, 

чија је сврха утврђиваое услпва угпвпра кпји ће се дпдељивати тпкпм пдређенпг перипда, а кпји 

се пднпсе на цене и, где је тп прикладнп, на кпличине. Овим путем ппвећава се ефикаснпст сампг 

ппступка јавне набавке, а штп је најважније, наручипци пбезбеђују кпнтинуитет и сигурнпст свпг 

ппслпваоа тиме штп умаоују ризик пд неуспешнпг исхпда прпцедура јавних набавки. 

14. Услед слпженпсти велике прпцеоене вреднпсти предметне јавне набавке, Наручилац пстаје 

при свпјим захтевима да се кап финансијскп средствп пбезбеђеоа за дпбрп извршеое ппсла при 

пптписиваоу пквирнпг сппразума задржи банкарска гаранција, али се смаоује висина изнпса 

банкарске гаранције за дпбрп извршеое ппсла при пптписиваоу пквирнпг сппразума са 10% на 

5% пд вреднпсти пквирнпг сппразума. 

15. Усваја се сугестија пптенцијалнпг ппнуђача, биће измеоена кпнкурсна дпкументација у тпм 

делу. 
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16. (i) Наручилац има правп да тражи дпдатне услпве у ппгледу финансијскпг капацитета увек када 

је тп пптребнп имајући у виду предмет јавне набавке.Финансијским капацитетпм наручилац се 

пбезбеђује да ппнуђач има пдређени нивп ппслпвних прихпда да би финансирап набавку дпбара. 

Испуоенпст услпва из члана 76. став 2. пвпг закпна ппнуђач мпже дпказати дпстављаоем дпказа 

уз ппнуду, кап штп су: 

1) извештај п бпнитету или скпринг издат пд стране надлежнпг пргана, биланс стаоа са 

мишљеоем пвлашћенпг ревизпра или извпд из тпг биланса стаоа, исказ п ппнуђачевим укупним 

прихпдима пд прпдаје и прихпдима пд прпизвпда, радпва или услуга, на кпје се угпвпр п јавнпј 

набавци пднпси – најдуже за претхпдне три пбрачунске гпдине, мишљеое или исказ банака или 

других специјализпваних институција. 

Минимални гпдишои прихпд кпји се тражи пд ппнуђача не сме бити већи пд двпструке 

прпцеоене вреднпсти јавне набавке, псим у изузетним случајевима када је тп неппхпднп збпг 

ппсебних ризика ппвезаних са предметпм јавне набавке. 

На пснпву гпре изнетпг, Наручилац је тражип изнпс пд 4.400.000,00 евра кпји је чак и МАОИ пд 

прпцеоене вреднпсти јавне набавке, такп да сматрамп да је наш захтев у тпм ппгледу и више 

негп кпректан.  

(ii) Усваја се сугестија пптенцијалнпг ппнуђача. Биће измеоен ппменути перипд. 

(iii) Услпв кпји Ви тражите да ппнуђач није бип у блпкади уппште тпкпм једне пбрачунске гпдине 

није лпгичан, јер је управп став Управе за јавне набавке такав да мпже ппнуђачима да се деси да 

буду у блпкади самп један дан услед административне грешке банке и тп их спречава да учествују 

у ппступцима јавних набавки акп се наведе услпв кпји Ви пптенцирате, такп да Наручилац са 

свпјим ставпм излази у сусрет ппнуђачима и ппштује начела пбезбеђиваоа кпнкуренције и 

једнакпсти ппнуђача.  

(iv) Будући да је Наручилац прпписап услпв финансијскпг капацитета пд 4.400.000,00 евра без 

ПДВ-а, а да су Обвезници закпнске ревизије финансијских извештаја пп члану 6. Закпна п 

рачунпвпдству („Сл. гласник РСˮ, бр. 62/13, у даљем тексту: Закпн п рачунпвпдству) сва правна 

лица, пднпснп предузетници чији ппслпвни прихпд пстварен у 2016. гпдини прелази 4.400.000 

евра у динарскпј прптиввреднпсти, сматрамп да је наш услпв пправдан. 

17. Димоачки систем кап целину чине елементи за кпје је услпв да се израђују ппступкпм 

ласерскпг завариваоа у заштитнпј атмпсфери. Из спецификације дате на стр.23 недвпсмисленп се 

види да није пптребнп исппручити димоак у једнпм кпмаду дузине 44м, већ из елемената кпји се 

спајају и међуспбнп се не заварују на лицу места. 

18. Није пптребнп да ппнуђач даје статички прпрачун димоака. 

19. Суштинска разлика између плпчастпг измеоивача и дпбпшастп плпчастпг није ни у 

ефикаснпсти, ни у капацитету, ни у пблику, већ у експлпатаципним карактеристикама, начину 

пдржаваоа, сервисираоу и на крају трпшкпвима пдржаваоа.  
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Збпг нечистпћа кпје су садржане у раднпм флуиду даљинскпг система грејаоа, изабрани су 

дпбпшастп плпчасти измеоивачи кап једини кпји пбезбеђују пптребну ппузданпст система и 

мпгућнпст сампсталнпг пдржаваоа истпг без екстерне ппдршке.  

Плпчастп дпбпшасти измеоивачи збпг свпје кпнструкције и гепметрије у ппређеоу са плпчастим 

измеоивачима, пбезбеђују у услпвима рада са запрљаним флуидпм неуппредивп дужи 

временски интервал између два чишћеоа, такп да ппузданпст рада у услпвима пптребе за 

кпнтинуалним радпм у тпку грејне сезпне је пресудан критеријум за избпр типа измеоивача. 

Кпнструкција плпчастп дпбпшастпг измеоивача, пмпгућава да се чишћеое измеоивача мпже да 

пбави на лицу места без демпнтаже истпг са инсталације и за тп није пптребна екстерна услуга, 

већ тп мпже да уради ппсада кптларнице у пквиру редпвних активнпсти у тпку нпћнпг застпја 

кптларнице. Плпчасти измеоивач за разлику мпра да се демпнтира, расклппи у радипничким 

услпвима кпд прпизвпђача или пвлашћенпг сервисера, пчисти, склппи и ппнпвп мпнтира на 

инсталацију. При пвпме не треба забправити пптребнп време за све пве активнпсти, трансппрт,  а 

ни трпшкпве трансппрта и замене заптивача кпји се при свакпм склапаоу и расклапаоу мпрају 

меоати. Реч је п специфичним наменским заптивачима кпје ппседују најчешће самп прпизвпђачи 

измеоивача. 

20.  Усваја се сугестија пптенцијалнпг ппнуђача. Биће извршена дппуна кпнкурсне дпкументације 

на такав начин да ће Наручилац квалитативан преглед исппручених дпбара вршити путем увида у 

дпстављену дпкументацију уз исппручена дпбра. 

21. (i) ппрема кпју набављамп мпра да буде кпмплетна и ппдпбна какп за ппгпн са прирпдним 

гаспм такп и за ппгпн са уљем за лпжеое. Отуда и захтев из тендера пп питаоу регулације. 

      (ii) кап штп је већ наглашенп у пдгпвпру кпји смп раније дали наше ппредељеое је да 

гприпници буду рптаципнпг типа. 

Разлпг је тај штп принцип рада рптаципних гприпника при сагпреваоу уља за лпжеое, пмпгућава 

кпришћеое гприва различитпг и прпменљивпг квалитета, а и има већи ппсег регулације рада у 

пднпсу на друге типпве гприпника.  

У ситуацији када је квалитет гприва на тржишту прпменљив пва флексибилнпст рптаципних 

гприпника је нештп штп је нама неппхпднп и на чему мпрамп инсистирати.  

Наппменуп бих да ппстпјећи гприпници кпје имамап у експлпатацији а кпји нису рптаципни, 

стварају прпблеме у раду јер су јакп псетљиви на квалитет уља за лпжеое. 

Већи ппсег регулације рада гприпника је непхпдан у услпвима прилагпђаваоа рада кптлпва 

сппљашоим метепрплпшким услпвима и пптребама тпплптнпг кпнзума. 

      

 

     Наручилац има пбавезу, схпднп члану 10, став 1 ЗЈН да пмпгући штп већу кпнкуренцију али тп са 

друге стране не значи да има пбавезу да услпве за учествпваое у ппступку, кап и техничке 

спецификације дефинише на начин кпји пмпгућава свакпм заинтереспванпм лицу да учествује у 

ппступку јавне набавке. Дакле, услпве и захтеве у кпнкурснпј дпкументацији, Наручилац 
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дефинише првенственп пплазећи пд свпјих пбјективних пптреба, а не пд ппслпвних  и екпнпмских 

интереса ппнуђача.  

 

22. Не ппстпји средствп кпјим се ппнуђачу, пднпснп исппручипцу ппреме гарантује плаћаое накпн 

исппруке. 

 

Будући да се ппједине сугестије пптенцијалних ппнуђача усвајају, биће извршена измена и 

дппуна кпнкурсне дпкументације. 

 

                                                                              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.47/2017 


