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ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ '' 

Краља Петра I - 9, Каћ 

 
Предмет:  Додатна појашњења за јавну набавку радова у поступку јавне набавке 

мале вредности ради закључења уговора ЈНМВ бр. 3/19 – Уградња 
соларних панела за припрему топлотне потрошне воде у ОШ"Ђура 
Јакшић" Каћ. 

 
 Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним појашњењeм од 
28.3.2019. године, које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку бр. 
3/19 – Уградња соларних панела за припрему топлотне потрошне воде у ОШ"Ђура 
Јакшић" Каћ. 

  

Питања: 

Поштовани, 

Молимо Вас да нам појасните следеће делове конкурсне документације ЈНМБ бр. 
3/19: 

1. Предмет радова на страни бр. 37 – ставке од 1 до 5, да ли се ради о 
набавци и уградњи или само о уградњи опреме? 

2. Пошто је у Предмеру радова а страни бр. 37 под тачком бр.2 наведено: 
"Понучђач је у обавези да прегледа објекат, односно локацију постављања 
каи и шему постављања колектора и да понуди комплетан прибор који ће 
одговарати конструкцији на којима је предвиђена монтажа колектора, као и 
одговарајуће монтажне сетове са прибором за фиксирање колектора." 
Молимо Вас да обезбедите термин када се може извршити обилазак 
локација да би стекли увид и све информације како би се саставила 
адекватна понуда. 

3. Са обзиром да расписани радови по тендерској документацији ЈНМВ 3/19 не 
садрже никакве грађевинске радове не видимо оправданост за захтевом 
следећих Додатних услова: 
- Технички капацитет (страна 7) под тачка 9 

1 камион носивости 6 тона – сматрамо да је тражен додатни услов 
прекомеран за радове из Предмера и превоз тражене опреме може се 
извшити и са камионом до 2,5 тоне 
Сходно томе Вас молимо да се изврши измена конкурсне 
документације и да се коригује услов на камион до 2,5 тона. 
 
Технички капацитет (страна 7) под тачком 10 
Монтажно-демонтажна скела – 600м2. А као доказ за поседовање 
скеле тражи се пописна листа основних средстава од 850м2. 



2 
 

Тражени услов није прецизан и није оправдан па Вас молимо да се 
изврши корекција конкурсне документације и да се овај услов 
избаци. 

- Кардовски капацитет ( страна 6) под тачком 7 тражи се: 
1 (један) грађевински инжењер 
1 (један) електро инжењер 
Пошто се предмет конкурсне документације односи више на извођење 
машинских радова сматрамо оправданим да се додатно тражи и 1 (један) 
машински инжењер. 
Сходно томе Вас молимо да се изврши измена конкурсне 
документације и да се прошири услов за кадровски капацитет са 1 
(једним) машинским инжењером. 

 

Са поштовањем, 

 

Oдговори на питања: 
 

Поштовани, 

хвала Вам на вашем интересовању за јавну набавку бр.3/19 - Уградња соларних 
панела за припрему топлотне потрошне воде у ОШ"Ђура Јакшић" Каћ. 

1. Предмет радова за ову јавну набавку, да односи се и на набавку и наравно 

на уградњу тражене опреме. 

2. У конкурсној документацији на страни 3. I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ, тачка 2. Особа задужена за контакт и адреса електронске 

поште, наведена је особа за контакт са маил-ом на који се иначе обраћају 

заинтересована лица, и користи се за постављање питања и појашњења, па 

тако и да се обратите и затражите термин обиласка ( ако има потребе). 

3.  Наручилац је у додатним условима Технички капацитет (страна 7) тражио 

камион 6 тона носивости, али није назначио да ако потенцијални понуђач 

сматра и достави камион који је носивости 2,5 тона и одговори захтевима и 

потребама ове јавне набавке, Наручилац ће то прихватити. Али да неби 

било забуне, Наручилац ће изменити тај део конкурсне документације 

додавајући реч "ДО" 6 тона носивости. 

Даље, Технички капацитет (страна 7) под тачка 10. монтажно-демонтажна 

скела, тражено је да потенцијалани понуђачи поседују 600м2, акао доказ 

пописна листа где се види да потенцијални понуђач има 600м2 скеле у 

својим пописним листама основних средстава. Наручилац ће ову техничку 

грешку исправити и објавити на Порталу ЈН и на свом интерном сајту. 
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Што се тиче Кадровских капацитета тражених у овој ЈНМВ 3/19 Уградња 

соларних панела за припрему топлотне потрошне воде у ОШ"Ђура Јакшић" Каћ, 

Наручилац остаје при траженим капацитетима.  

С поштовањем, 

 


