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Нови Сад, 22.05.2017.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник Републике Србије“,
124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана Нови Сад”
доставља одговор на питањe у отвореном поступку јавне набавке број 1-3/17, а за коју је Позив
за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца, те
Порталу службених гласила РС и база прописа дана 04.05.2017. године:
ПИТАЊЕ бр. 1:
Наручилац на страни број 23/141 конкурсне документације захтева да понуђач докаже да је у
периоду од претходних 5 година до дана подношења понуда самостално или као члан групе
понуђача извео МАШИНСКЕ радове производња и монтажа екранског вреловодног котла
капацитета који се нуди у оквиру понуде, а то је 58MW.
Сматрамо да би признавање стручне референце - минимално једна референца на монтажи
екранског вреловодног котла капацитета ≥ 58МW била у логичкој вези са предметним захтевом
Наручиоца с обзиром да се ради о термо машинским сложенијем послу у вези са
пројектовањем, изградњом, испитивањем и пуштањем у рад екранског вреловодног котла већег
капацитета од 58 МW.
За све остале кључне радове Наручилац посла је предвидео такав концепт где дозвољава
стручну референцу понуђачу да је извео електро радове и радове на систему за надзор и
управљање на котловским постројењима капацитета 50МW и више. Доказ за то је на страни број
24/141 конкурсне документације где је наручилац поставио захтев за понуђаче :
- Да је у периоду од претходних 5 година до дана подношења понуда самостално или
као члан групе понуђача извео ЕЛЕКТРО радове на котловским постројењима
капацитета 50МW и више.
- Да је у периоду од претходних 5 година до дана подношења понуда самостално или
као члан групе понуђача извео радове на СИСТЕМУ ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ на
котловским постројењима капацитета 50МW и више.
У случају да остајете при првобитном захтеву, захтевамо да нам аргументовано образложите из
којих оправданих разлога правите разлику у снази котла код доказивања предходног искуства
понуђача по врсти посла.
ОДГОВОР бр. 1:
Наручилац као захтев за доказивање пословног капацитета тражи референцу која је у директној
вези са предметом јавне набавке, односно капацитетом котла који се нуди (58-62МW).
Наручилац остаје при свом захтеву да заинтересовани понуђач има бар једну референцу за
МАШИНСКЕ радове на производњи и монтажи екранског вреловодног котла капацитета који се
нуди у оквиру понуде.
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