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Дел. бр. 1426-09-286/2018
Датум: 18.06.2018.
Предмет: Појашњење конкурсне документације
Наручилац, Предшколаска установа „Наша радост“ из Суботице, ул Антона Ашкерца бр. 3 у складу
са чланом 63. ЗЈН, даје следећа појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр. Р1.3.4/2018 „гасификација објекта Цицибан“ по Захтеву заинтересованог понуђача за учешће у
предметној јавној набавци:
Захтев 1:
Зачтев наручиоца посла да тражени котао од 35 KW и максималног радног притиска од 3 бара, мора
имати и следеће карактеристике: Капацитет експ. посуде: 10/0.5лит/бар Димензије (ВхШхД):
760х450х345мм Тежина 38 кг Управљачки напон: 230V/1f/50Hz/165W Пратећа опрема:
Коаксијална димов.цев Ø60/100мм, је крајње дискриминаторска и сужава конкуренцију, јер
упућује на тачно одређени котао. Није јасно између осталог зашто је наручиоцу суштински важно да
је гасни котао тежак 38 кг. Шта ако се понуди котао који је тежак 35 кг или 40 кг. Шта има за
последицу ако понуђач понуди котао димензија 750 x 460 x 340 мм. Тражимо да наручилац посла из
конкурсне документације за ову ставку избрише све карактеристике осим снаге котла и радног
притиска или да да објашњење зашто су друге карактеристике суштински важне наручиоцу посла,
примера ради простор за уградњу или статика простора за уградњу.
Одговор 1:
Поштовани, сходно Вашем захтеву Комисија ће извршити измену позиције бр. 3 у оквиру техничке
спецификације.
Захтев 2:
Формулацију у конкурсној документацији:" 2) Да поседује сетруфикате СРПС ИСО 9001 и 14001
чије подручје примене гласи на израду инсталација грејања, гасних инсталација, водовода,
канализације, грађевинске браварије и израда комуналне опреме издатих од стране АСТ" да
преформулише и да гласи 2) Да поседује сетруфикате СРПС ИСО 9001 и 14001 чије подручје
примене гласи на израду термотехничких инсталација издатих од сертификационог тела. Ово из
разлога што у датој спецификацији нема извођење радова на водоводним инсталацијама,
канализацији, грађевинској браварији, комуналној опреми и слично. Овако формулисаним захтевом
наручилац посла је имао у виду тачно одређеног понуђача који има сертификате са таквом
формулацијом, што је у супротности са ЗЈН.
Одговор 1:
Поштовани, за кондензационе котлове је потребно направити прикључке водовода и канализације
због одвода продукта сагоревања и коришћења санитарне воде и допуне воде у топловодну
инсталацију. Сходно Вашем захтеву, Комисија ће прилагодити тражени услов и у том делу извршити
измену и допуну конкурсне документације.
Захтев 3:
Захтев наручиоца посла да потенцијални понуђач поседује следећу опрему:
- мин. два члекса Ø 230;
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- мин. један апарат за замрзавање инсталација;
је крајње нелогичан и није у вези са предметом јавне набавке. Ово избрисати из конкурсне
документације.
Одговор 3:
Поштовани, Комисија констатује Ваш захтев оправданим те ће у том делу извршити измену
конкурсне документације.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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