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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 

29.08.2019.године, а у складу са чланом 20. и члано

гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем 

бр. 404-80-5/19-IV доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА

Изградња гасне котларнице за насеље Тивол са набавком опреме

 

1 

ПИТАЊЕ  

страна 36. 

"Пакетна јединица испоручиоца опреме"

Ова позиција садржи листу мерно

испоручује заједно са котлом. За ову опрему није наведена класа течности и жељени 

мерни опрег.  

 

Страна 37-44 

 

"Опрема ван пакетне јединице"

 

У листи ове опреме се дефинише мерно

спецификацијом захтева коју опрема треба да задовољи. У овој листи опреме 

појављује се део опреме који је наведен у листи опреме "Пакетна јединица 

испоручиоца опреме". 

 

Да ли је инвеститор грешком дуплирао опрему или ј

идентичне ознаке? 

   

ОДГОВОР: 

 

Мерно регулациона опрема која се може испоручити у оквиру пакетне јединице 

појединих уређаја мора имати следеће калсе тачности: 

1. за манометре мора бити класа најмање  1,6 или боља и опсег до 1

ако су за воду и до 600 мбар ако су за гас

2. за термометре мора бити класа најмање  2,5 или боља и опсег до 120 

3. за трансмитере притиска класа најмање  1  или боља и опсег до 10 бар 

ако су за воду и до 600 мбар ако су за гас

4. за пресостате и термоста
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основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-80-9/19-IV oд 28.08.2019.године 

, а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама

гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ

бр. 404-80-12/19-IV 

Изградња гасне котларнице за насеље Тивол са набавком опреме

 

Пакетна јединица испоручиоца опреме" 

Ова позиција садржи листу мерно-регулационе опреме коју испоручилац опрема 

испоручује заједно са котлом. За ову опрему није наведена класа течности и жељени 

"Опрема ван пакетне јединице" 

У листи ове опреме се дефинише мерно-регулациона опрема са детаљном траженом 

спецификацијом захтева коју опрема треба да задовољи. У овој листи опреме 

појављује се део опреме који је наведен у листи опреме "Пакетна јединица 

Да ли је инвеститор грешком дуплирао опрему или је у питању друга опрема која има 

Мерно регулациона опрема која се може испоручити у оквиру пакетне јединице 

појединих уређаја мора имати следеће калсе тачности:  

за манометре мора бити класа најмање  1,6 или боља и опсег до 1

ако су за воду и до 600 мбар ако су за гас 

за термометре мора бити класа најмање  2,5 или боља и опсег до 120 

за трансмитере притиска класа најмање  1  или боља и опсег до 10 бар 

ако су за воду и до 600 мбар ако су за гас 

за пресостате и термостате класа најмање  1  или боља и опсег као и 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                               ISO 9001:2015 

основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

 и 404-80-10/19-IV oд 

м 63. Закона о јавним набавкама (Сл. 

гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем 

И ОДГОВОРЕ 

Изградња гасне котларнице за насеље Тивол са набавком опреме 

регулационе опреме коју испоручилац опрема 

испоручује заједно са котлом. За ову опрему није наведена класа течности и жељени 

гулациона опрема са детаљном траженом 

спецификацијом захтева коју опрема треба да задовољи. У овој листи опреме 

појављује се део опреме који је наведен у листи опреме "Пакетна јединица 

е у питању друга опрема која има 

Мерно регулациона опрема која се може испоручити у оквиру пакетне јединице 

за манометре мора бити класа најмање  1,6 или боља и опсег до 10 бар 

за термометре мора бити класа најмање  2,5 или боља и опсег до 120 ºЦ  

за трансмитере притиска класа најмање  1  или боља и опсег до 10 бар 

те класа најмање  1  или боља и опсег као и 
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манометри на линији на којој се монтира пресостат или термостат

5. за калориметре класа најмање  0,6  или боља и опсег минимално до 120 

ºЦ баждарено за позицију у технолошкој шеми и очитавањем енергије у 

MWh  

Обзиром да корисник односно инвеститор не прејудицира чија опрема се треба 

нудити у самој тендерској документацији је поред предмера опреме и радова дата и 

технолошка шема која се треба испоштовати у целости. Због тога се у групи „

ван пакетне јединице“ и јавља  део опреме који може бити испоручен или у оквиру 

пакетне јединице, а може бити и засебан (нпр. калориметри). Зато је и дата њена 

детаљна спецификација ако би се та опрема испоручивала као засебни елемент. Значи 

није грешка већ се мора водити р

при томе задовоље захтеви технолошке шеме и функционалности целог система

 

2 ПИТАЊЕ  

Страна 46. СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ ком. 1

Страна 47. СОФТВЕР ЗА УПРАВЉАЊЕ PLC,SCO,BCO ком. 1

Молимо Вас за појашњење разлике 

скраћеница "SCO" И "BCO".

 

ОДГОВОР: 

 

Гледајући пројекат за извођење,  СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ који се помиње на стр. 46 је 

софтвер који се уграђује у  PLC који управља целом котларницом, а СОФТВЕР ЗА 

УПРАВЉАЊЕ  PLC, SCO, BCO  који се помиње на стр. 47 је софтвер којим се 

повезују главни управљач котларнице PLC са командним орманима котлова  (BCO 

има их два ) и  командним пултом 

соби  котларнице и који још треба пов

управљање ''Wоndеrwаrе  Run Time In Touch SCADA''

3 ПИТАЊЕ  

Прилог 5. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

У техничком капацитету под тачком 3.4. Наручилац захтева да понуђач као додатни 

услов за учешће у посупку јавне набав

минимално 50m3/h и удаљености до 50 km.

 

Сматрамо да овај захтев непримерен, с обзиром да је предмет јавне набавке изградња 

гасне котларнице, и да за испоруку и уградњу бетона у количинама датим у предмеру 

радова, није неопходно поседовати и бетонску базу.

Молимо Вас да размотрите овај захтев, те да исти изоставите из додатних услова, с 

обзиром да захтев није сагласан члану 76 Закона о јавним набавкама. Такође исти је у 

супротности са Начелом једнакости понуђача (члан 

одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну 

дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произилазила из 

класификације делатности коју обавља понуђач.

 

ОДГОВОР: 

 

За изградњу котларнице предвиђена је бетонска база из разлога што је по правилнику 

за бетон забрањено је било какво справљање бетона ручно (цармиџ) те је дозвољено 

                      ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

                      ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
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манометри на линији на којој се монтира пресостат или термостат

за калориметре класа најмање  0,6  или боља и опсег минимално до 120 

Ц баждарено за позицију у технолошкој шеми и очитавањем енергије у 

Обзиром да корисник односно инвеститор не прејудицира чија опрема се треба 

нудити у самој тендерској документацији је поред предмера опреме и радова дата и 

технолошка шема која се треба испоштовати у целости. Због тога се у групи „

и јавља  део опреме који може бити испоручен или у оквиру 

пакетне јединице, а може бити и засебан (нпр. калориметри). Зато је и дата њена 

детаљна спецификација ако би се та опрема испоручивала као засебни елемент. Значи 

није грешка већ се мора водити рачуна шта нуђена пакетна јединица садржи, а да се 

при томе задовоље захтеви технолошке шеме и функционалности целог система

Страна 46. СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ ком. 1 

Страна 47. СОФТВЕР ЗА УПРАВЉАЊЕ PLC,SCO,BCO ком. 1 

Молимо Вас за појашњење разлике између ове две позиције и детаљнији опис значења 

скраћеница "SCO" И "BCO". 

Гледајући пројекат за извођење,  СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ који се помиње на стр. 46 је 

софтвер који се уграђује у  PLC који управља целом котларницом, а СОФТВЕР ЗА 

PLC, SCO, BCO  који се помиње на стр. 47 је софтвер којим се 

повезују главни управљач котларнице PLC са командним орманима котлова  (BCO 

има их два ) и  командним пултом - комјутером (SCO) који је смештен у командној 

соби  котларнице и који још треба повезати са постојећим систем за даљински надзор и 

управљање ''Wоndеrwаrе  Run Time In Touch SCADA''  

Прилог 5. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

У техничком капацитету под тачком 3.4. Наручилац захтева да понуђач као додатни 

услов за учешће у посупку јавне набавке мора имати бетонску базу капацитета 

минимално 50m3/h и удаљености до 50 km. 

Сматрамо да овај захтев непримерен, с обзиром да је предмет јавне набавке изградња 

гасне котларнице, и да за испоруку и уградњу бетона у количинама датим у предмеру 

е неопходно поседовати и бетонску базу. 

Молимо Вас да размотрите овај захтев, те да исти изоставите из додатних услова, с 

обзиром да захтев није сагласан члану 76 Закона о јавним набавкама. Такође исти је у 

супротности са Начелом једнакости понуђача (члан 12. ЗЈН) - Наручилац не може да 

одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну 

дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произилазила из 

класификације делатности коју обавља понуђач. 

котларнице предвиђена је бетонска база из разлога што је по правилнику 

за бетон забрањено је било какво справљање бетона ручно (цармиџ) те је дозвољено 
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манометри на линији на којој се монтира пресостат или термостат 

за калориметре класа најмање  0,6  или боља и опсег минимално до 120 

Ц баждарено за позицију у технолошкој шеми и очитавањем енергије у 

Обзиром да корисник односно инвеститор не прејудицира чија опрема се треба 

нудити у самој тендерској документацији је поред предмера опреме и радова дата и 

технолошка шема која се треба испоштовати у целости. Због тога се у групи „опрема 

и јавља  део опреме који може бити испоручен или у оквиру 

пакетне јединице, а може бити и засебан (нпр. калориметри). Зато је и дата њена 

детаљна спецификација ако би се та опрема испоручивала као засебни елемент. Значи 

ачуна шта нуђена пакетна јединица садржи, а да се 

при томе задовоље захтеви технолошке шеме и функционалности целог система 

између ове две позиције и детаљнији опис значења 

Гледајући пројекат за извођење,  СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ који се помиње на стр. 46 је 

софтвер који се уграђује у  PLC који управља целом котларницом, а СОФТВЕР ЗА 

PLC, SCO, BCO  који се помиње на стр. 47 је софтвер којим се 

повезују главни управљач котларнице PLC са командним орманима котлова  (BCO – 

комјутером (SCO) који је смештен у командној 

са постојећим систем за даљински надзор и 

У техничком капацитету под тачком 3.4. Наручилац захтева да понуђач као додатни 

ке мора имати бетонску базу капацитета 

Сматрамо да овај захтев непримерен, с обзиром да је предмет јавне набавке изградња 

гасне котларнице, и да за испоруку и уградњу бетона у количинама датим у предмеру 

Молимо Вас да размотрите овај захтев, те да исти изоставите из додатних услова, с 

обзиром да захтев није сагласан члану 76 Закона о јавним набавкама. Такође исти је у 

Наручилац не може да 

одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну 

дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произилазила из 

котларнице предвиђена је бетонска база из разлога што је по правилнику 

за бетон забрањено је било какво справљање бетона ручно (цармиџ) те је дозвољено 
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искључиво справљање бетона у фабрици бетона (бетонској бази).

 

4 ПИТАЊЕ  

 

Прилог 5. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

У делу који се односи на кадровски капацитет под тачком 4.1. је наведено да понуђач 

мора располагати са 1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 316

грађевинске геотехнике. 

 

Сматрамо да је овај захтев неоснован, с обзиром да се у предме

опису нигде не наводи пројектовање објеката грађевинске геотехнике.

Молимо Вас да исти искључите из додатних услова, и сагласно члану 76. одредите 

услов за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у 

логичкој вези са предметом јавне набавке.

 

ОДГОВОР:  

Инжењер са лиценцом 316 тумачи резултате (лабораторијских и теренских 

испитивања) и евентуално даје потребне рачунске анализе слегања и носивости, што 

говори да та особа тумачи резултате и то нема везе са 

лабораторије и са атестима за уграђени материјал који такође раде лабораторије те је 

наравно потребно да лабораторија одради сва потребна испитивања аинжењер са 

лиценцом 316 тумачи те и остале резултате испитивања као и резулта

пројекта а све у сврху квалитета на којем инвеститор инсиситира. Наручилац остаје 

при свом захтеву. 

5 Код доказивања финансијског капацитета потребно је доставити образац БОН 

2016, 2017 и 2018.године а уколико у обрасцу БОН 

2019.годину потребно је доставити биланс стања и успеха за 2019.годину. Сматрамо да 

је у питању техничка грешка те Вас молимо да извршите измену конкурсне 

документације. 

 

ОДГОВОР: 

Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документа

13/19-IV 

6 У техничком капацитету код начина доказивања власништва или закупа бетонске базе 

да ли је довољан само уговор о закупу и купопродајни уговор као доказ о власништву 

или је потребно доставити све наведено:употребну дозволу, препи

непокретности, уговор о закупу и купопродајни уговор.

 

ОДГОВОР: 

 

Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 

13/19-IV 

7 У оквиру конкурсне документације стр. 86/226 начин подношења понуда са 

подизвођачем и групом 

документације јер је вероватно у пи

набавке. 
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искључиво справљање бетона у фабрици бетона (бетонској бази). 

Прилог 5. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

У делу који се односи на кадровски капацитет под тачком 4.1. је наведено да понуђач 

мора располагати са 1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 316- Одговорни пројектант објеката 

Сматрамо да је овај захтев неоснован, с обзиром да се у предмеру радова и техничком 

опису нигде не наводи пројектовање објеката грађевинске геотехнике.

Молимо Вас да исти искључите из додатних услова, и сагласно члану 76. одредите 

услов за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у 

ј вези са предметом јавне набавке. 

Инжењер са лиценцом 316 тумачи резултате (лабораторијских и теренских 

испитивања) и евентуално даје потребне рачунске анализе слегања и носивости, што 

говори да та особа тумачи резултате и то нема везе са вршењем испитивања које врше 

лабораторије и са атестима за уграђени материјал који такође раде лабораторије те је 

наравно потребно да лабораторија одради сва потребна испитивања аинжењер са 

лиценцом 316 тумачи те и остале резултате испитивања као и резулта

пројекта а све у сврху квалитета на којем инвеститор инсиситира. Наручилац остаје 

Код доказивања финансијског капацитета потребно је доставити образац БОН 

2016, 2017 и 2018.године а уколико у обрасцу БОН -ЈН нису дос

2019.годину потребно је доставити биланс стања и успеха за 2019.годину. Сматрамо да 

је у питању техничка грешка те Вас молимо да извршите измену конкурсне 

Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документа

У техничком капацитету код начина доказивања власништва или закупа бетонске базе 

да ли је довољан само уговор о закупу и купопродајни уговор као доказ о власништву 

или је потребно доставити све наведено:употребну дозволу, препи

непокретности, уговор о закупу и купопродајни уговор. 

Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 

У оквиру конкурсне документације стр. 86/226 начин подношења понуда са 

подизвођачем и групом понуђача, молимо да извршите измену конкурсне 

ументације јер је вероватно у питању техничка грешка која је остала од претходне 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 
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У делу који се односи на кадровски капацитет под тачком 4.1. је наведено да понуђач 

Одговорни пројектант објеката 

ру радова и техничком 

опису нигде не наводи пројектовање објеката грађевинске геотехнике. 

Молимо Вас да исти искључите из додатних услова, и сагласно члану 76. одредите 

услов за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у 

Инжењер са лиценцом 316 тумачи резултате (лабораторијских и теренских 

испитивања) и евентуално даје потребне рачунске анализе слегања и носивости, што 

вршењем испитивања које врше 

лабораторије и са атестима за уграђени материјал који такође раде лабораторије те је 

наравно потребно да лабораторија одради сва потребна испитивања аинжењер са 

лиценцом 316 тумачи те и остале резултате испитивања као и резултате из самог 

пројекта а све у сврху квалитета на којем инвеститор инсиситира. Наручилац остаје 

Код доказивања финансијског капацитета потребно је доставити образац БОН -ЈН за 

ЈН нису доступни подаци за 

2019.годину потребно је доставити биланс стања и успеха за 2019.годину. Сматрамо да 

је у питању техничка грешка те Вас молимо да извршите измену конкурсне 

Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 404-80-

У техничком капацитету код начина доказивања власништва или закупа бетонске базе 

да ли је довољан само уговор о закупу и купопродајни уговор као доказ о власништву 

или је потребно доставити све наведено:употребну дозволу, препис листа 

Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 404-80-

У оквиру конкурсне документације стр. 86/226 начин подношења понуда са 

понуђача, молимо да извршите измену конкурсне 

тању техничка грешка која је остала од претходне 



                                                                                                                           

 

Шифра записа З 8.4-10                                                                                                

ОДГОВОР: 

 

Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 

13/19-IV 

8 У обрасцу понуде понуђачу није остављена могућност да ли ће тражити аванс или не 

него је одређено да начин плаћања буде 30% аванс, 60% по привременим месечним 

ситуацијама и 10% по окончаној ситуацији. на страни 213/226 конкурсне 

документације стоји "уколико се понуђач изја

је да достави писмо о намерама за повраћај авансног плаћања".Молим вас да ускладите 

захтеве у конкурсној документацији

 

ОДГОВОР: 

Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 

13/19-IV 

9 Рок за извођење предметних радова је 01.09.2020.године, у моделу уговора у члану 9. 

стоји 01.09.2019.године док је отварање понуда 09.09.2019.Такође Вас молимо да 

извршите измену конкурсне документације јер је вероватно у питању техничка грешка.

 

ОДГОВОР:  

Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 

13/19-IV 

10 

На страни 218/226 конкурсне документације стоји да банкарска гаранција престаје 

истеком рока важења понуде и да је рок важења 60 дана од дана отварања понуда док у

обрасцу понуде стоји да је рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда. 

Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације.

 

ОДГОВОР:  

 

Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 

13/19-IV 
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Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 

понуђачу није остављена могућност да ли ће тражити аванс или не 

него је одређено да начин плаћања буде 30% аванс, 60% по привременим месечним 

ситуацијама и 10% по окончаној ситуацији. на страни 213/226 конкурсне 

документације стоји "уколико се понуђач изјави да захтева авансно плаћање у обавези 

је да достави писмо о намерама за повраћај авансног плаћања".Молим вас да ускладите 

захтеве у конкурсној документацији 

Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 

Рок за извођење предметних радова је 01.09.2020.године, у моделу уговора у члану 9. 

стоји 01.09.2019.године док је отварање понуда 09.09.2019.Такође Вас молимо да 

извршите измену конкурсне документације јер је вероватно у питању техничка грешка.

Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 

На страни 218/226 конкурсне документације стоји да банкарска гаранција престаје 

истеком рока важења понуде и да је рок важења 60 дана од дана отварања понуда док у

обрасцу понуде стоји да је рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда. 

Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације. 

Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ 

    БР.РЕШЕЊА
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Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 404-80-

понуђачу није остављена могућност да ли ће тражити аванс или не 

него је одређено да начин плаћања буде 30% аванс, 60% по привременим месечним 

ситуацијама и 10% по окончаној ситуацији. на страни 213/226 конкурсне 

ви да захтева авансно плаћање у обавези 

је да достави писмо о намерама за повраћај авансног плаћања".Молим вас да ускладите 

Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 404-80-

Рок за извођење предметних радова је 01.09.2020.године, у моделу уговора у члану 9. 

стоји 01.09.2019.године док је отварање понуда 09.09.2019.Такође Вас молимо да 

извршите измену конкурсне документације јер је вероватно у питању техничка грешка. 

Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 404-80-

На страни 218/226 конкурсне документације стоји да банкарска гаранција престаје 

истеком рока важења понуде и да је рок важења 60 дана од дана отварања понуда док у 

обрасцу понуде стоји да је рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда. 

Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 404-80-

МИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

БР.РЕШЕЊА 404-80-5/19-IV 

 


