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Општина Бајина Башта 
Oпштинска управа 
Комисија за јавну набавку 
у отвореном поступку бр. Д ОП 15/20 
Број: 404-25-7/2020 
Датум: 18.03.2020. године   
 
 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном 
поступку број Д ОП 15/20, образована Решењем од стране Наручиоца даје: 
 
Одговоре на постављена питање за јавну набавку у отвореном поступку број Д ОП 
15/20 – „Пројектовање, набавка, испорука и монтажа опреме за 
реконструкцију постојеће котларнице на угаљ за рад на дрвну сечку и 
изградња новог топловода и топлотних подстаница за потребе грејања 
гимназије „Јосиф Панчић“ у Бајиној Башти по систему „кључ у руке“. 
 
Питање број 1: 
Да ли је неопходно понудити затворен систем за одржавање притиска који је 
обрађен ИДР пројектом или је могуће понудити систем са отвореним 
експанзионим посудама, пошто Конкурсном документацијом није јасно 
дефинисано? 
 
Одговор на питање број 1: 
Потребно је понудити затворени систем како је дефинисано у ИДР документацији. 
 
Питање број 2: 
У обрасцу структуре цена, ставке 2.8 и 2.9 су исте: 
 

 
 
Објаснити да ли треба попунити обе позиције или ће Конкурсна документација 
бити измењена? 
 
Одговор на питање број 2: 
Потребно је попунити ставку 2.8. Ставку 2.9 не треба попуњавати. 
 
Питање број 3: 
 

 
 
Ако се обрађује ставка 1, онда није јасно како да се попуне ставке 2 и 3 које су 
садржане ставком 1. Молимо Вас за појашњење или измену Конкурсне 
документације. 
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Одговор на питање број 3: 
Потребно је попунити ставку 2. Грађевинске радове на топловоду и ставку 3. 
Машинске радове на топловоду. Ставку 1. не треба попуњавати. 
 
Питање број 4:  
На страни бр. 74 у оквиру Обавезних услова под редним бројем 4 тражите:  
1) Овлашћење издато од стране Министарства унутрашњих послова за 
израду главног пројекта заштите од пожара са запосленим лицима која 
поседују лиценцу „А“,  
2) Овлашћење издато од стране Министарства унутрашњих послова за 
израду пројекта и извођење радова стабилног система за дојаву пожара са 
запосленим лицима која поседују лиценцу „Б2“,  
3) Овлашћење издато од стране Министарства унутрашњих послова за 
вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке 
заштите са запосленим лицима која поседују лиценцу „ЛТ2“,  
4) Овлашћење издато од стране Министарства унутрашњих послова за 
вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке 
заштите и обуке корисника са запосленим лицима која поседују лиценцу 
„ЛТ3“.  
Можете ли нам објаснити из ког разлога тражите горе поменута овлашћења када 
систем техничке заштите и заштита од пожара није основни предмет јавне 
набавке већ је у питању котларница, дистрибутивни топловод и топлотне 
подстанице како сте и нагласили на страни 5 конкурсне документације?  
Подсећамо Вас да члан 75 Закона о Јавним набавкама прецизира:  
5 ) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је  
предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
 
Одговор на питање број 4: 
Предмет јавне набавке између осталог јесте пројектовање, монтажа  и пуштање у 
рад система техничке заштите котларнице на биомасу. Захтев је јасно наведен у 
конкурсној документацији. С тим у вези остајемо при наведеном захтеву. 
 
Питање број 5: 
У приложеном идејном пројекту у оквиру подстанице ТП6 – подстаница у 
стамбеној згради у ул. Рајка Тадића бр. 22 наводите измењивач топлоте 
конструкције типа '' Plate and shell '' растављиви. Поменути измењивач је заварне 
конструкције а не растављиви. Да ли се може понудити и растављиви измењивач 
топлоте пошто је у питању релативно мали капацитет поготово за конструкцију '' 
Plate and shell ''?  
 
Одговор на питање број 5: 
Пројектовани измењивач у ИДП пројекту за ТП6 је растављив. Стога је потребно 
понудити опрему у складу са ИДП пројектом. 
 
Питање број 6: 
Пошто је на територији Републике Србије уведено ванредно стање занима нас да 
ли се поступак јавне набавке обуставља или продужава а све због тражене 
банкарске гаранције за озбиљност понуде и писама о намерама који су 
прецизирани конкурсном документацијом јер не желимо да имамо додатне 
трошкове? 
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Питање број 7: 
Сходно мерама донесеним од стране надлежних органа Републике Србије ради 
сузбијања ширења вируса COVID-19, молимо Вас да у складу тим обуставите 
предметну јавну набавку? 
 
Одговор на питање број 6 и 7: 
Поступак јавне набавке се неће обуставити и неће бити померања рокова, осим у 
случају потребе измене конкурсне документације у року од 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, у складу са Законом о јавним набавкама. 
 
Питање број 8: 
Да ли је прихватљиво на име средства финансијског обезбеђења за повраћај 
аванса доставити две гаранције од две различите банке, чији би збирни износ 
покривао укупну вредност аванса? Самим тим у понуди би била приложена два 
писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција за повраћај авансног 
плаћања. 
 
Одговор на питање број 8: 
Да прихватљиво је, под условом да из писма о намерама јасно произилази да ће 
банкарска гаранција бити издата на укупан износ аванса, као што је предвиђено 
конкурсном документацијом. 
 
Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну набавку 
можете преузети са Портала јавних набавки као и са интернет странице 
Наручиоца. Адресе су: portal.ujn.gov.rs и www.bajinabasta.rs. 
 
Комисија за Јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке бр. Д ОП 15/20 – 
„Пројектовање, набавка, испорука и монтажа опреме за реконструкцију 
постојеће котларнице на угаљ за рад на дрвну сечку и изградња новог 
топловода и топлотних подстаница за потребе грејања гимназије „Јосиф 
Панчић“ у Бајиној Башти по систему „кључ у руке“ је сагласна да одговори на 
питања 2 и 3 захтевају Измену конкурсне документације. 
 
 
 

У Бајиној Башти, 
Дана 18.03.2020. год. 

С поштовањем, 
 

                                                                      Комисија за јавну набавку 
                                                                        у отвореном поступку бр. Д ОП 15/20 

                                                                          

http://www.bajinabasta.rs/

