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Нови Сад, 25.05.2017.

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:
Кадровски капацитет- Захтев тендера је између осталог и 5 заваривача са сертификатом 135.
Технолошки поступак заваривања 135 је поступак МАГ заваривања (у заштити активним гасом)
са пуном жицом. Да ли се овај услов може задовољити достављањем сертификата 136 с обзиром
да се ради такође о поступку заваривања МАГ, а једина разлика је додатни материјал?
ОДГОВОР бр. 1:
Да, може се доставити сертификат 136 с обзиром да се ради такође о поступку заваривања МАГ.
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
ПИТАЊЕ бр. 2:
Кадровски капацитет - Услов за FIDIC руководиоца изградње - минимална вредност изградње је
различито написана бројевима и словима. Шта је тачно?
ОДГОВОР бр. 2:
Наручилац захтева једно стручно лице – са минимално II степеном високог образовања, које је
било Представник понуђача или другог извођача на пројектима реализованим према FIDIC
условима уговарања (FIDIC руководилац изградње) у минималној вредности од 300.000.000,00
(тристотинемилиона) динара у последњих 5 година. Наручилац ће извршити измену конкурсне
документације и исправити техничку грешку.
ПИТАЊЕ бр. 3:
Трошкови снадбевања - За која испитивања понуђач сноси трошкове струје, воде, гаса ....? Да ли
се под овим подразумева нпр. трошкови гаса током подешавања сагоревања, пробног рада,
гарантног испитивања или су то трошкови гаса које извођач има у процесу изградње нпр. грејање
просторија? Трошак које воде сноси понуђач? Да ли је то пијаћа вода, техничка вода иии
омекшана вода за пуњење котловског система? Потребна су детаљнија упутства на које се
трошкове овде мисли. Потребни су подаци о цени по којој ће се обрачунавати ови трошкови.
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ОДГОВОР бр. 3:
Изабрани понуђач плаћа воду из водоводне мреже и електричну енергију коју потроше за
потребе грађења објекта са објекта ТО Исток по истим јединичним ценама по којима
дистрибутерима плаћа и Наручилац. Изабрани понуђач плаћа утрошак гаса приликом
подешавања, пробног рада и гарантног испитивања само уколико је испоручена топлотна
енергија већа од стварно потребне енергије за покривање оптерећења конзума у време вршења
подешавања, пробног рада и гарантног испитивања.
ПИТАЊЕ бр. 4:
Степен корисног дејства
Према конкурсној документацији дефинисан је минимални степен топлотног корисног дејства
котловског система при номиналном оптерећењу од 96% без загрејача ваздуха, односно 97% са
загрејачем ваздуха. Молимо Вас да дефинишете вредности параметара који су везани за
одређивање топлотног степена корисног дејства. Температурни режим воде, улаз/излаз?
Температура ваздуха на улазу у загрејач? Референтна температуре ваздуха и горива?
ОДГОВОР бр. 4:
Сви параметри за гарантно испитивање дефинисани су на странама 19 и 20 предметне конкурсне
документације. С обзиром да се степен корисног дејства доказује без загрејача ваздуха
температура ваздуха на уласку у исти није меродавна за ово испитивање, а она зависи од спољне
температуре. Сви параметри везани за гориво своде се на стандардне услове 150C, 1 bar i Hd=
33338,35 kJ/Sm3, што је такође написано у предметној конкурсној документацији. Стварну доњу
топлотну моћ гаса, Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана Нови Сад“ ће обезбедити
од ЈП „Србијагас“ на дан (или дане) када се буде вршило гарантно испитивање.
ПИТАЊЕ бр. 5:
Да ли уређај за сагоревање и гасна рампа треба да имају опрему према „ATEX” класификацији?
Ако је одговор потврдан, потребно је дефинисати коју класу/зону?
ОДГОВОР бр. 5:
Захтев који је постављен у предметној конкурсној документацији је да се обезбеди природна
вентилација простора котларнице на начин да котларница не буде зона опасности. Самим тим
елементи гасне рампе не морају бити предвиђени да буду у „ATEX” изведби. Уколико ипак
пројекат покаже да јесу, с обзиром да се предметна јавна набавка уговара по принципу "кључ у
руке", Понуђач је у обавези да обезбеди опрему у складу са важећим прописима па самим тим
и да одреди класу/зону.
ПИТАЊЕ бр. 6:
Систем за неутрализацију кондензата димних гасова - Која количина кондензата и које pH
вредности треба предвидети из постојећег котла VKLM 58?
ОДГОВОР бр. 6:
За постојећи котао VKLM58 – K3, количина кондензата не прелази 5m3/h, просечне „PH“
вредности 5,5.
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ПИТАЊЕ бр. 7:
Обавезни елементи арматуре гасне рампе
Да ли је обавезно да у случају два горионика по котлу обе гасне рампе садрже све наведене
елементе или је дозвољен заједнички део (мерење протока и регулација притиска) пре гранања
на контролни део?
ОДГОВОР бр. 7:
Свака гасна рампа мора имати све предвиђене елементе па и мерење протока и регулацију
притиска.

ПИТАЊЕ бр. 8:
Да ли као доказ о испуњености услова о ангажованим стручним лицима могу да послуже уговор
о делу и уговор о допунском раду, у смислу тачке 2 на страни 25 конкурсне документације?

ОДГОВОР бр. 8:
Да, може. Као што је и наведено у предметној конкурсној документацији потребно је доставити
као доказ фотокопије важећег уговора о радном ангажовању (уговор мора бити важећи у
тренутку подношења понуде и у току предвиђеног периода извршења уговора) за радно
ангажована лица код понуђача (или једног од чланова групе) по основу другог уговора у складу
са Законом о раду (у уговору мора бити јасно назначена стручна спрема лица, као и на којим
пословима је ангажовано лице). Ово је у складу са одлукама Републичке комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки (нпр. Решења РК број 04-00-1543/2013, 4-00-1900/2013,4-001366/2015) која је заузела став да се реализација уговора о јавној набавци може поверити и
лицима која би понуђач ангажовао нпр. преко уговора о делу, уговора о ауторском делу итд.
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