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 Предмет: Oдговори на питањa понуђача у вези конкурсне документације за ЈН 
404/1-34/2018-02 Инвестиционо одржавање система за грејање у згради Општине 
Књажевац 
 
 

 Поштовани, 
 У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на захтев потенцијалних понуђача бр. 404/1-
16-6/2017-02 од 01.08.2018. год и 02.08.2018. год., за давање додатног појашњења, 
достављамо вам питање потенцијалног понуђача као и одговор наручиоца. 
 
1.  Питања везана за образац бр.7, партија бр.2, позиција 2,3  

 
а) Котловска циркулациона пумпа - поред капацитета (протока) пумпе  која се тражи у 
тендерској документацији, морамо да знамо и напор , да би понудили адекватну пумпу 

Одговор: Постоји пројекат котларнице и разводне мреже где је пројектант предвидео пумпу 
одређеног произвођача која може да постигне максимални напор 8 м. 

б) Мрежна циркулациона пумпа - да ли је напор пумпе (60м) који је у тендерској 
документацији добар, с обзиром да се тражи монофазна пумпа 

 
Одговор: У пројекту је наведен податак за напор мрежне циркулационе пумпе 60м али 
обзиром да је пројектант одабрао пумпу одређеног произвођача која може да постигне 
максимални напор 10 м , то сматрамо да је грешка у самом пројекту. 
 
2. Питања уз предметну јавну набавку за партију 1: 
 
а) У тех.опису сте навели стандардни  котао за ложење пелетом 300 кW, шта подразумевате 
под стандардним, комбиновани котао чврсто гориво  и пелет, или котао само на пелет? 
 
Одговор: Постоји пројекат котларнице и разводне мреже где је пројектант предвидео 
универзални стандардни котао намењен за ложење средње калоричним угљем, пелетом и 
другим чнрстим горивима, а у овом случају котао ће сагоревати искључиво пелет, неће се 
користити друго гориво. 
 

б) Да би котао сагоревао пелет и добро радио , мора постојати и димни вентилатор , 
кога у техничком опису нема? 
 
Одговор: Понуђач је дужан да понуди сву опрему потребну да би задовољио тражену снагу, 
самим тим уколико је потребан димни вентилатор, исти у улази састав котла. 

 
в) Код описа горионика на пелет ставили сте снагу 50-350 кW, а потрошња пелета 8 до 60 

кг/х, што је у супротности једно са другим, јер предметна потрошња 
најквалитетнијег дрвеног пелета даје снагу од 40 до 300 кW. Молимо за детаљнији опис 
горионика? 

 
Одговор:  
Дате карактеристике горионика узете су из пројекта, тако да немамо више података о 
горионику. 
 



3. Питања уз предметну јавну набавку за партију 1. 
 
а) На страни 4 тендерске документације стоји:Понуђач квалитет материјала и опреме који се 
уграђује доказује достављањем атестно-техничком  документацијом. Када треба доставити 
атестно-техничку документацију, уз тендерску документацију или приликом испоруке и 
уградње материјала и опреме, а све из разлога што се атести материјала добијају приликом 
њихове набавке, а пре производње опреме? 
 
Одговор: Атестно техничку документацију доставља изабрани понуђач приликом испоруке 
материјала и опреме. 
 
б) Да ли у вредност котла треба зарачунати и вентилатор димних гасова, да би котао на 
пелет  радио изузетно добро, а самим тим да ли треба испоручити и фреквентни регулатор, 
кој би регулисао број обртаја димног вентилатора? 
 
Одговор: Зависи од конструкције котла и улази у цену котла уколико је потребно. 
 
 
 
 
 

              
 
 
                    Комисија за јавну набавку  404/1-34/2018-02 
  


