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Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Основна школа „Јован Јовановић Змај“ 
Комисија за јавну набавку  

Ко 
Број: 25/14-2019 
Дана: 9.12.2019. године 
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.13 
ПИБ: 101460205 • матични број: 08019495  
телефон: (0230) 81-305 • fax: (0230) 81-217  
www.os-jjz-nk.edu.rs  
 
 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке бр.ЈН 1.3.1/2019 – Уградња гасне 
инсталације у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу објављује  

 
 

Одговор на захтев заинтересованог лица  
за додатним информацијама или појашњењима  

 
Дана 6.12.2019. године, у 10:14 часова, Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Нови 
Кнежевац, путем електронске поште примила је захтев за додатним информацијама или 
појашњењима заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.1/2019 – Уградња гасне 
инсталације у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу (који је код 
наручиоца заведен под бројем 25/12-2019 дана 6.12.2019. године), који гласи:  
 
 
Питање:  
 
Заинтересовани понуђач је дана 27.11.2019. године, тражио додатна појашњења и 
информације везано за ЈН 1.3.1/2019. Добијени одговор није јасан и није логичан, па из тих 
разлога тражимо поново додатна појашњења. 

1. Заинтересовани понуђач није тражио да се као доказ за постављање мерно-
регулационе станице (мин.капацитета 25 sm3/h), достави референца за један објекат 
као и за монтажу BOX гасног генератора. 

2. Наручилац је у обрасцу 7 (структура цене), у опису позиција навео: 
• Под редним бројем 1, испоруку и монтажу KRMS G40T – комплет 1 
• Под редним бројем 2, испоруку и монтажу гасних генератора топлоте – комплет 1 

3. Из наведеног се јасно види да су ове позиције тражене свака за себе у комплету. 
Сматрамо да би се обезбедило поштовање начела из члана 10 и члана 12 Закона о 
јавним набавкама да наручилац у појашњењу треба да јасно каже да понуђач мора да 
достави референцу: 
• За испоруку и монтажу мерно-регулационе станице – за најмање три објекта 
• За испоруку и монтажу унутрашње гасне инсталације – за најмање три објекта 
• Испоруку и монтажу гасних генератора за спољну монтажу минималне снаге 200 

kW – за најмање три објекта. 
4. Бесмислен је захтев да Наручилац инсистира да су наведене групе радова урађене на 

истом објекту. Оваквим захтевом да понуђач мора да у додатном услову има на 
једном објекту урађене комплетне тражене радове дискриминише понуђаче и посебно 
обесмишљава могућност коју закон дозвољава, да понуђачи доставе заједничку 
понуду или да понуђач наступи са подизвођачем. 
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5. Тражимо да Наручилац у појашњењу прецизира да се као доказ за успешно изведене 
радове на мерно-регулационим станицама, унутрашњим гасним инсталацијама и 
гасним генераторима, може доставити референца независно за изведене радове једне 
од других или заједно. 
Ово посебно из разлога што се у пословима гасних инсталација јавне набавке 
спроводе управо најчешће одвојено (мерно-регулационе станице, унутрашње гасне 
инсталације и гасни генератори). 
Такође Наручилац је могао у пословном капацитету другим додатним условима 
проверити да ли понуђачи испуњавају услове да могу да тражени посао ураде 
квалитетно и професионално. 

6. Наручилац је могао као проверу озбиљности понуђача да тражи обезбеђење за 
озбиљност понуде. Такође Озбиљност понуђача сигурно се проверава траженим 
банкарским гаранцијама за аванс, добро извршење посла и отклањање грешака у 
гарантном року. 

7. Надамо се да је намера наручиоца да добије више квалитетних понуда, а не обрнуто. 
8. Тражимо од наручиоца да прихвати предложена појашњења како се непотребно не би 

улазило у разјашњавање настале правне ситуације.   
 
 
Одговор: 
 
Предметном јавном набавком предвиђено је извођење радова на гасификацији објекта,  
односно испорука и монтажа КМРС Г40Т (капацитета 65 m3/h), испорука и монтажа два 
BOX гасна генератора за спољашњу монтажу (сваки снаге веће од 200 kW) и испорука и 
монтажа унутрашње гасне инсталације и повезивање исте са постојећом инсталацијом за 
грејање у објекту Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу.  
 
Комисија за јавну набавку уважава примедбу заитересованог лица да се послови гасних 
инсталација најчешће изводе одвојено. У том смислу биће извршена измена конкурсне 
документације и то тако што ће се као доказ да располаже неопходним пословним 
капацитетом прихватити референце којима понуђач доказује да је у траженом периоду 
успешно извео радове на гасификацији објеката, односно испоручио, монтирао и пустио у 
рад мерно-регулационе станице (минималног капацитета 25 m3/h) на најмање три објекта, 
BOX гасне генераторе (минималне снаге 200 kW) на најмање три објекта и унутрашњу гасну 
инсталацију од челичних бешавних цеви на најмање три објекта. Сви наведени радови не 
морају бити изведени на истом/им објекту/има, односно исти могу бити изведи независно 
једни од других на више различитих објеката.  
 
Комисија за јавну набавку сматра да су тражена средства финансијског обезбеђења, 
дефинисана путем банкарских гаранција за повраћај аванса, добро извршење посла и 
отклањање грешака у гарантном року, довољна да обезбеде избор понуђача који ће стручно, 
квалитетно и у складу са правилима струке извести предметне радове. У овом делу неће бити 
измене конкурсне документације. 
   
 

 
Комисија за јавну набавку 

бр.ЈН 1.3.1/2019 


