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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 

НАБАВКА (КУПОВИНА), ИСПОРУКА, МОНТАЖА И ПУШТАЊЕ У РАД 

ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ ЗА ПОТРЕБЕ БАЗЕНА ПРИ ПСЦ „ПИНКИ“ СРЕМСКА 
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ПИТАЊЕ БР.1 

 Из ког разлога се предвиђа CE сертификат/знак а не одговарајући 3А 

сертификат/знак који је једино важећи на територији Србије и који је захтеван правиником 

о нисконапонској опреми SL-13/10 и правилником о електромагнетској компатибилности 

SL-13/10. Да ли се прихвата сертификат/знак 3А који је једино важећи на територији 

Србије а издат у складу са наведеним правилницима? 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1: 

 Наручилац ће прихватити достављање и 3А сертификата, као доказа о испуњености 

услова у складу са конкурсном документацијом. 

 

ПИТАЊЕ БР.2 

 У тендерској документацији наведено је да се уређај – постројење испоручује 

фабрички тестиран и испитан на пројектним параметрима те се испитан испоручује у 

једном комаду. 

Уређај представља фиксно постројење обухваћено ставком 1. тендерске докуементације, 

израђено и прилагођено параметрима бунарске воде и пројектним захтевима 

термотехничких исталација објекта. Тестирање и испитивање рада уређаја – постројења на 

пројектним параметрима могуће је једино на објекту при пуштању у рад како је то 

наведено у тачки 3. тендерске документације.  

Пре испоруке уређаја у фабричким условима могуће је и једино треба извршити сва 

потребна испитивања: 

-на притисак; 

-непропусност; 

-тестирање електроормана; 

-провера рада аутоматике; 

Као и доставити све техничке карактеристике постројења са гарантованим параметрима 

при задатим пројектним условима. 

Да ли сматрате да је овакав приступ испитивању и доказивању радних параметара 

исправан и испуњава услове тендерске документације? 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.2: 

 Пре испоруке уређаа у фабричким условима треба извршити испитивања на 

притисак, непропусност, тестирање електроормара, провера функционалности аутоматике 

према пројектним условима наведеним у техничкој спецификацији (вођење температуре 

воде секундара на задату вредност „баферу“, каскадни рад компресора, управљање радом 



циркулационих пумпи, заштита рада у случају недостатка протока бунарске воде, сигнална 

веза са радом бунарских пумпи и остали пројектни параметри наведени у техничкој 

спецификацији везано за рад топлотне пумпе), и достављање техничких карактеристика 

које су тражене конкурсном документацијом (количина бунарске воде са пројектним 

параметрима наведеним у техничкој спецификацији, СОР коефицијент). Достављење 

техничке карактеристике наведене у понуди (потрошња бунарске воде за производњу 

топлоте од 450kW и СОР при производњи топлотне енергије) се након монтаже при првом 

пуштању у рад проверавају да ли оним техничким карактеристикама наведеним у понуди, 

као што је наведено у тачки 3. техничке спецификације. 

 

ПИТАЊЕ БР.3 

 Као једно од средстава обезбеђења наведено је Писмо о намерама које издаје банка 

добављача. Да ли је прихватљиво да рок важности Писма о намерама буде једнак року 

важности понуде? Уколико није молим Вас да наведете минимални рок важности Писма о 

намерама. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.3: 

 Писмо о намерама за добро извршење посла и испуњење уговорних обавеза може 

да има онолики рок важности колико износи и рок важења понуде, а Наручилац задржава 

право да у случају истека рока важења писма о намерама пре закључења уговора, писаним 

путем од изабраног понуђача затражи продужење важности предметног писма о намерама 

до издавања банкарске гаранције по наведеном основу. 

Писмо о намерама за отклањање грешака у гарантном року од 24 месеца треба да 

има рок важења до коначног извршења уговорних обавеза, међутим како није могуће 

прецизирати тачан рок за извршење по уговору о јавној набавци, обзиром да је исто 

условљено актуелним радовима на изградњи базена у Сремској Митровици а који су 

везани за предметну јавну набавку, свесни немогућности или отежавајућих околности 

банака да издају писмо о намерама са неграниченим или паушално одређеним роком 

трајања, наручилац ће прихватити писмо о намерама за отклањање грешака у гарантном 

року од 24 месеца са било којим роком важења, уз обавезу понуђача да након истека рока, 

а на захтев наручиоца достави ново писмо о намерама, односно изврши продужење рока 

важности постојећег писма о намерама онолико пута колико то буде потребно до коначног 

издавања банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року од 24 месеца. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА рд.бр.1.1.5. 

 

 


