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08/3 бр. 404-2-37/15-13 
21.03.2016. године 

 
 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку 
јавне набавке мале вредности: Извођење радова на демонтажи постојећег и уградњи новог 
топловодног котла у котларници Испоставе Бела Паланка, Филијале за Пиротски округ са 
седиштем у Пироту, редни број набавке: 404-22-343/15-42. 
 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 
заинтересованa лицa у поступку јавне набавке радова на демонтажи постојећег и уградњи новог 
топловодног котла у котларници Испоставе Бела Паланка, Филијале за Пиротски округ са седиштем у 
Пироту, редни број набавке: 404-22-343/15-42, обратили су се Републичком фонду за здравствено 
осигурање захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 08/3 404-2-37/15-8, и 
08/3 404-2-37/15-10 од 18.03.2016., и 08/3 404-2-37/15-11 и 08/3 404-2-37/15-12, од 21.03.2016. 

 

 Питања заинтересованих лица и одговор Комисије: 
  

Питањe бр.1: 
„У позицији број 2 предмера је дато да је котао који треба испоручити у распону снаге 25kw, али 

није дата његова номинална снага. Молимо да нам дате податк номиналне снаге“. 
 Одговор: 
 Номинална топлотна моћ је наведена и износи Hd=16.000kj/kg.  
 

Питањe бр.2: 
 „У позицији број 2 такође је дато да „конструкција котла омогућава лак прелазак са чврстог горива 
на пелет и обрнуто“. Молимо да разјасните шта се под „лаким преласком“ подразумева“.  
 Одговор: 
 Лак прелазак са чврстог горива на пелет и обрнуто подразумева прелазак на пелет без скидања 
горионика за пелет или другог елемента ради, пресласка са једног горива на друго, односно могућност 
коришћења оба ложишта без компликованих захвата. 
 

Питањe бр.3: 
 „Да ли је позицијом 2 предвиђена испорука и уградња горионика, транспортера и резервоара за 
пелет“. 
 Одговор: 
 Није предвиђена набавка ових делова. Предвиђено је да конструкција котла омогућава лак 
прелазак са чврстог горива на пелет и обрнуто (ови делови ће евентуално бити уграђени накнадно). 
 

Питањe бр.4: 
 „Позиција бр.3 - Израда термичке изолације у таванском простору изнад конструкције каратавана 
изолацијим дебљине 30cm. Комада 140. Да ли се овде мислило на 140m². Да ли је та дебљина изолације 
тачна“. 
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 Одговор: 
 У предмеру за позицију 2 - Површина таванског простора, односно плафонске конструкције изнад 
првог спрата која се штити термоизолацијом је 140m². На страни 6/41 У Предмеру и предрачуну, позиција 
3, у колони Јединица мере, уместо ком. треба да стоји m². На страни 25/41, у Обрасцу бр 3.1, позиција 3, 
у колони Јединица мере, уместо ком. треба да стоји m². 
 Наручилац је извршио измену Конкурсне документације у овом делу и објавио пречишћени текст 
Коннкурсне документације, дана 16.03.2016. 
 Дебљина изолације је тачна и износи 30cm, како је наведено. 
 

Питањe бр.5: 
 „Позиције 6. и 7. скидање изолације са експанзионог суда и израда нове изолације од минералне 
вуне на њему. Да ли се размишљало о уградњи затворене експанзионе посуде у котларници, што би 
било много јефтиније и ефикасније решење“ 
 Одговор: 
 Наручилац је у предметној јавној набавци предвидео термичку изолацију експанзионог суда 
цевне мреже како је наведено у позицији 6. и 7. Предмера и предрачуна радова са описом, на страни 
6/41 КД. 
 

Питањe бр.6: 
 „Понуђач треба да понуди комбиновани котао СТАР КВМ+ на чврсто гориво и на пелет“. 
 Одговор: 
 Понуђач може да понуди СТАР КВМ+ на чврсто гориво и на пелет, или одговарајући котао, 
односно котао истих или сличних карактеристика, који у свему одговара захтевима наведеним у КД. 
 

Питањe бр.7: 
 „Да ли понуђачи у својим понудама требају нудити комплетну опрему за пелет, с обзиром да је 
пелет алтернатива: Горионик за пелет, Силос за смештај пелета, Елеватор, односно пужасти допремач“. 
 Одговор: 
 Опрема за пелет није предмет ове јавне набавке. Наручилац набавља котао на чврсто гориво са 
могућношћу грејања и на пелет – комбиновани котао чија конструкција омогућава прелазак са чврстог 
горива на пелет и обрнуто. 
 

Питањe бр.8: 
 „Да ли приликом примопредаје радова опрема за пелет мора бити намонтирана на котао и 
пуштена у исправан пробни рад, или је само испоручити наручиоцу и не монтирати је“. 
 Одговор: 
 Није предвиђена набавка опреме за пелет. Предвиђена је набавка комбинованог котла чија 
конструкција омогућава прелазак са чврстог горива на пелет и обрнуто, односно омогућава Наручиоцу 
да евентуално касније набави и опрему за пелет која се може монтирати на котао. 
 

Питањe бр.9: 
 „Појасните шта значи у позицији 2 „у распону снаге 25kw, намењеног за сагоревање чврстог 
горива и пелета као алтернативног енергента“. 
 Одговор: 
 Наручилац набавља комбиновани котао – котао намењен за грејање на чврсто гориво и пелет, с 
тим да се набавља без опреме за грејање на пелет, која би се касније евентуачлно могла набавити, а 
што омогућава конструкција котла. 
 

Питањe бр.10: 
 „На крају описа позиције стоји „или одговарајући“. Да ли то значи да понуђачи могу понудити нпр. 
Котао МЕГАЛ – БУЈАНОВАЦ, или се „или одговарајући“ односи на плашт или тело котла“. 
 Одговор: 
 Понуђач може понудити било који котао, било ког произвођача истих или сличних 
карактеристика, који у свему одговара захтевима наведеним у КД. 
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Питањe бр.11: 

 „Зашто се уместо демонтираног котла капацитета 100kw уграђује котао на пелет или чврсто 
гориво од Q=25kW“. 
 Одговор: 
 Према процени Наручиоца, а имајући у виду површину која се греје и предвиђену санацију 
термичког омотача према негрејаном тавану минералном вуном, предвиђена је набавка котла снаге 
25kw. 
 

Питањe бр.12: 
 „Колика је површина таванског простора на коме се уграђује изолација од минералне вуне. У 
предмеру је дата јединична мера по комаду, што је непрецизно“. 
 Одговор: 
 Одговор на ово питање дат је у Одговору на питање бр.4. Наручилац је извршио измену 
Конкурсне документације у овом делу и објавио пречишћени текст Коннкурсне документације, дана 
16.03.2016. 
 
 
 
  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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