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Шабац, 15.05.2020.
Потенцијални понуђач односно заинтересовано лице обратило се наручиоцу са
следећим питањима у вези јавне набавке мале вредности бр. 17/20:
Питање за партију 1- Хемијско чишћење термотехничке опреме
1. Тражено хемијско чишћење све наведене опреме у партији 1., се ради само са
водене стране и искључује чишћење са димне стране.
Одговор: Ради се само водена страна
2. Да ли се узорковање и анализа воденог депозита која је тражена у конкурсној
документацији ради за сваки котао и измењивач понаособ (укупно ком 4) или је
само једно једно узорковање и анализа воденог депозита за сва три котла и
измењивач
Одговор: Само једно узорковање
3. Да ли је по ранијим анализама воденог депозита, устављен претежно
карбонатни или претежно силикатни састав испитиваног узорка.
Одговор: Установљен је претежно карбонатни састав
4. Нејасно је по конкурсној документацији, на страни 15/54, тачка 9.3 назива:
Захтев у погледу рока, колики је рок по конкурсној документацији за извршења
услуга, тј., колики је рок за партију 1 и да ли тај рок почиње од тренутка када
је инвеститору достављена урађена анализа воденог депозита од акредитоване
установе. Ако је одговор не, од којег тренутка почиње рок.
Одговор: Рок је 48 сати као и за све радове и почиње да тече од момента
званичног обраћања установе понуђачу са захтевом за извршење услуге.
Анализу воденог депозита уговорени понуђач може извршити одмах након
потписивања уговора а вршење услуге је по захтеву наручиоца.
5. Каква је динамика рада на хемијско чишћење термотехничке опреме, која има
4 позиције. Да ли је захтев инвеститора да се све 4 позиције ради одједном
(паралелно или једна за другом) или се сукцесивно раде наведене позиције у
складу са потребама.
Одговор: Сукцесивно
6. Колика је искуствена процена броја дана колико је утрошено на пословима
хемијског чишћења термотехничке опреме за сваку позицију појединачно.
Одговор: око 2 до 3 дана
7. Како се доказује услов из чл. 75, ст.1 , тач 5) Закона, за партију 1 на
пословима узорковања и анализа воденог депозита. На страни 8/54 у тачки
1.1., дефинисано је под ставком 5) Да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набаке уколико је та дозвола
предвиђена посебним прописом.
Питање је да ли тражите доказ у облику Сертификата и Обима акредитације на
пословима узорковања и анализа воденог депозита.
Да ли се тражени доказ доставља у неовереној копији или изјавом. Ако се
доставља изјавом каква је форма те изјаве.

Одговор: Наведени захтев се односи само на дозволу коју издаје државни орган
а која се тиче обављања делатности уколико је потребна за област којом се
понуђач бави а у вези предмета јавне набавке. Таква обавеза се доказује
неовереном копијом, слободном формом изјаве или навођењем линка ка
регистрима који су јавно доступни.
8. Уколико је одговор по претходном питању позитиван и у складу са обавезним
условима из чл. 75, ст.1 , тач 5) Закона, дефинисаним на страни 8/54 у тачки
1.1., питање је да ли извођач који ради на пословима узорковања и анализа
воденог депозита мора бити део заједничке понуде или се може увести као
подизвођач.
Одговор: Сходно ЗЈН ,чл.80 став 6, ако је извршење дела јавне набавке чија
вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити
обавезан услов из члана 75.став.1.тачка 5 ЗЈН понуђач може доказати
испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела
набавке.
9. Да ли се приликом отварања отвора ради узимање узорка за анализу воденог
депозита исти одмах затвара или не (потребно време од узимања узорка до
добијања извештаја и израде елебората је мин 5-8 дан, из тог разлога треба
дефинисати да ли се отвор одмах затвара);
Одговор: Отвор се не затвара одмах и није проблем сачекати извештај 5-8
дана.
10.Да ли се мењају заптивке на отвору који се отвара ради узимање узорка за
анализу воденог депозита;
Одговор: Заптивку не мења извођач већ техничка служба наручиоца.
11.Ако се мењају заптивке на отвору који се отвара ради узимање узорка за
анализу воденог депозита, да ли су познате мере заптивке и врста материјала
заптивке; и која је врста заптивке по саставу/карактеристикама/материјалу је
одобрена од наручиоца
Одговор: Обзиром да заптивку не мења понуђач нема потребе дефинисати
материјале и димензију исте.
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