
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 48/2017 – Набавка, испорука, монтажа и 

пуштање у рад котловских постројења и пратеће опреме за летњи режим рада за потребе 

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

У делу додатних услова за учешће на тендеру, ставка 3 – Неопходан кадровски капацитет, 

захтевате да потенцијални понуђач има запослене или ангажовање најмање:  

 два бравара 

 једног атестираног заваривача поступак 141 

 

С обзиром на радове који су предмет ове јавне набавке (котловско постројење) да ли 

признајете занимање „инсталатер грејања“  

обзиром на радове који су предмет јавне набавке (монтажа и заваривање црних бешавних 

цеви) зашто се тражи атестирани  заваривач за поступак 141- заваривање арогоном, које се  

користи код прохромских цеви, које нису предмет јавне набавке? 

Да ли признајете атест заваривача за поступак 311? 

Да ли је ово у скалду са чланом 10 Закона о ЈН по којем не можете користити 

дискриминиторске услове и критеријуме? 

 

Одговор бр. 1. 

Захтевани поступак заваривања 141 је обавезан и односи се на заваривање унутрашње 

гасне инсталације. Усклађен је са потребним квалитетом завареног споја у класи В. За 

овај поступак врши се радиографска контрола 100% заварених спојева и обавезно је 

приложити сертификат заваривача. 

Поступак 311 који сте тражили, као и поступак 111 дозвољен је на мање одговорним 

завареним спојевима на топловодној инсталацији и носећим елементима. За заварене 

спојеве топловодне инсталације није тражено  радиографско испитивање. За ове поступке 

није поступке није обавезно приложити  сертификате заваривача. 
 

Питање бр. 2: 

Да ли уместо ИСО 3834-3 захтеви квалитета код заваривања топљења металних материја 

признаје ИСО 3834-2 који се такође односи на заваривање топљењем, пошто се стандард 

ИСО 3834-3 не односи на радове који су предмет ове јавне набавке?  

 

Одговор бр. 2. 
Наручилац признаје ИСО 3834-2 –Захтеви квалитета код заваривања топљењем металних 

материја – део 2 

 

Питање бр. 3: 

Код неопходних додатних услова техничког капацитета, тражи се да понуђач поседује у 

моменту подношења понуде минимум 1 (једно) транспортно возило носивости  минимум 

3,5 тоне у свом власништву. Да ли се признаје уговор о закупу за возило носивости 3,5 

тоне? 

 
 



Одговор бр. 3. 

Наручилац признаје уговор о закупу за возило носивости 3,5 тона. Ако возило није у 

власништву понуђача доставити уговор о закупу возила или било који други документ 

којим се потврђује да је возило дато на коришћење понуђачу за временски период од 

најмање годину дана.  
 

Питање бр. 4: 

На страни 14, конкурсне документације „Начин и услови плаћања“ пише да корисник 

плаћа аванс 50%, а 50% на основу испостављених ситуација.  

У моделу уговора, члан 4 Начин плаћања, стоји да ће плаћање бити извршено на основу 

привремених и окончане ситуације у року не дужем од 45 дана.  

Који је начин плаћања за радове из јавне набавке важећи? 

 

Одговор бр. 4. 

Начин плаћања је на основу привремених и окончаних ситуација у року не дужем од 45 

дана.  

 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 48/2017. 

Дана 05.01.2018. године 

 


