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Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад Шифра делатности: 3530 
Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741 
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253 Рачун: 160-121608-69 (Banca Intesa) 
Кориснички центар (тел.): 0800 100 021             105-800199-85 (AIK Banka) 
e-mail: toplana@nstoplana.rs, web: www.nstoplana.rs             200-3262470101001-84 (Поштанска штедионица) 

Број: 1-15/20-П-2 
Нови Сад, 01.02.2021. 

 
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 1-15/20, за који је Позив 

за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на 
Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, дана 18.12.2020. године: 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

У одељку III. Услови за учешће из члана 75. и 76. закона о јавним набавкамаи упутство како се 
доказује испуњеност тих услова, код додатних услова, тачка 2) неопходни пословни капацитет: 
„Да је у периоду од претходних 5 година до дана подношења понуда самостално или као члан 
групе понуђача извео ГРАЂЕВИНСКЕ радове на изградњи индустријских објеката у минималној 
вредности од 20.000.000 динара без ПДВ“. 

Такође под тачком 3) кадровкси капацитет, између осталог је наведено да понуђач мора да има 
запослена/ангажована миним два грађевинска инжењеа од којих: 

Минимално једно од наведена два стручна лица мора имати референцу да је било одговорни 
пројектант (за лице са лиценцом 310) на пројектовању индустријских објеката у минималној 
вредности од 20.000.000,00 динара у последњих 5 година до дана подношења понуда. 

Минимално једно од наведена два стручна лица мора имати референцу да је било одговорни 
извођач радова (за лице са лиценцом 410) на изградњи индустријских објеката у минималној 
вредности од 20.000.000,00 динара у последњих 5 година до дана подношења понуда. 

 Да ли ће се као одговарајућа референца прихватити и референца за грађевинске радове на 
изградњи енергетских објеката с обзиром на то да jе предмет јавне набавке извођење радова 
на  енергетском објекту? 

ОДГОВОР бр. 1: 

Да, као одговарајућу референцу ће Наручилац прихватити и референцу за грађевинске радове 
на изградњи енергетских објеката. 

ПИТАЊЕ бр. 2: 

Да ли се може задржати постојећа АБ темељна конструкција која би била дорађена односно 
прилагођена технологији и диспозицији нових котлова? 

ОДГОВОР бр. 2: 

Темељне конструкције објекта могу се задржати. Темељна конструкција котлова се не може 
задржати. Наведено је описано у прилогу 1 тачка 1.3.- „Технички подаци и основ за израду 
пројекта“: 
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„Три постојећа котла смештена су унутар објекта и њих треба уклонити и уградити два 
нова котла. Уклањање  старих котлова подразумева тотално уклањање  приступних 
галерија тј. платформа и темеље котлова као и подземних канала.“ 

ПИТАЊЕ бр. 3: 

Да ли се могу задржати постојећи димњаци на који би се прикључили нови котлови? 

ОДГОВОР бр. 3: 

Не, не могу се задржати постојећи димњаци. 

ПИТАЊЕ бр. 4: 

1. У одељку VI. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 17. У реализацији 

предметне јавне набавке гарантни рок је дефинисан на следећи начин: 

Гарантни рок 1: 

Представља основни гарантни рок на сву уграђену опрему и све изведене радове. Минимални 

прихватљиви гарантни рок 1 за сву уграђену опрему и све изведене радове (укључујући и систем 

под притиском котлова) износи минимално 36 месеци од датума издавања Записника о 

примопредаји радова. 

Гарантни рок 2: 

Представља продужетак гарантног рока 1 и односи се на систем под притиском котлова. 

Минимални прихватљиви гарантни рок за систем под притиском котлова износи 84 месеци од 

датума истека Гарантног рока 1. 

Сходно горе наведеном, укупни гарантни рок износи 120 месеци, односно 10 година. Сматрамо 

да је захтевани обавезујући гарантни рок од 10 година неуобичајено дугачак и непримерен, и 

није у складу са досадашњом праксом и гарантним роковима који су захтевани приликом 

реализације сличних пројеката. 

Такође напомињемо да захтевани гарантни рок знатно увећава цену реализацију предметне 

јавне набавке, имајући у виду, поред осталог, и обавезу понуђача да обезбеди банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном периоду.  

Према члану 9 ЗЈН (Начело ефикасности и економичности) Наручилац је дужан да у поступку 

јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, 

намену и вредност јавне набавке. Наручилац је дужан да обезбеди да се поступак јавне набавке 

спроводи и додела уговора врши у роковима и на начин прописан овим законом, са што мање 

трошкова везаних за поступак и извршење јавне набавке. 

У складу са горе наведеним, молимо Вас да измените захтев у погледу Гарантног рока 2 (84 

месеци од датума истека Гарантног рока 1)  који се односи се на систем под притиском котлова, 

и да се исти умањи на максимални период од 24 месеца од истека Гарантног рока 1, тако да 

укупни гарантни рок не прелази 60 месеци, као што је то до сада била пракса. 

ОДГОВОР бр. 4: 

Наручилац остаје при ставу да гарантни рок за систем под притиском буде 10 година. У следећим 
тачкама је одговорено на услове признавања гаранције. 

ПИТАЊЕ бр. 5: 

Гарантни рок. 

a. Нејасано/недефинисано је под којим условима важи гарантни период. 
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Гаранција важи под условом да се испоручена опрема корисити према упутству 

произвођача и у складу са важећим стандардима / техничким прописима.  

Одговор: 

Гаранција важи под условом да се испоручена опрема користи према упутству произвођача и у 

складу са Правилником о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл.гласник 

РС бр. 87/2011). 

b. Шта је обухваћено под гаранцијом у гарантном периоду? Потрошни делови? 

Заптивачи, ватростални озид, итд.? 

Одговор: 

У гарантном периоду 1  обухваћена је сва опрема и сви изведени радови укључујући и заптиваче, 

озид и сл. 

У гарантном периоду 2 обухваћен је само систем под притиском котла. 

c. Шта се подразумева под термином  „систем под притиском котла“? Kоје делове 

и опрему обухвата? Да ли су то сви делови у контакту са котловском водом? Да 

ли ту спада цевни систем котла, економајзер, повезни цевоводи, вентили, 

инструменти (мерна опрема), пумпе, итд.?  

Одговор: 

Систем под притиском котла подразумева:   

котао са водогрејним цевима, укључујући све делове под притиском од улаза воде у котао од 

прирубнице иза улазног вентила, без оребреног загрејача воде уколико је исти предвиђен 

пројектом, до и укључујући излаз вреле воде до прирубнице испред излазног вентила.  

Додатно, цевовод прикључен на котао који служи за дренажу и одзрачивање, до првог вентила 

за одвајање у линији цевовода после котла.  

Мерни инструменти И сигурносни елементи нису укључени. 

d. Режим рада котлова.  

Тендером је захтеван кондензациони режим рада (без заштите хладног краја) са 

улазним температурама 20-70⁰C.  

Очекује се интезивна кондензација димних гасова при ниским температурним 

режимима (испод 65⁰C). Највише ће бити захваћени хладнији делови система 

(еконмајзери и конвективни део), али и ложиште за температуре зида цеви 

испод тачке росе.  

Да би делови система у контакту са димним гасовима били постојани 10 година, 

неопходно је да се израде од нерђајућег корозионо отпорног материјала. То је 

неуобичајено за ову намену котлова и цена би значајно порасла. 

Одговор: 

Котлови у ЈКП Новосадска топлана више од двадесет година раде у кондензационом режиму и 

према нашем искуству стандардни материјали који се користе за израду котлова као што су 

P235GH без проблема могу да издрже овај режим рада без оштећења минимално 10 година. 

Осим тога Наручалац је у КД дао максималан распон температуре (20°C хладан старт) док се оне 

реално крећу у распону од 50 до 70° C. 

Наведени одговори чини саставни део предметне конкурсне документације. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1-15/20 


