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Дел.број : 01-20-I-8/2019-5
Датум :16.04.2019.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

јавну набавку мале вредности – ЈНМВ бр. 8/2019 – Замена гасног котла 

ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА ОДГОВОРИ

Poštovani,

u dodatnim uslovima (Tehnički 
kapacitet) je traženo da ponuđač 
poseduje:
-kamion nosivosti min 5 t - 2 kom.
-agregat od 20-25 kW

Za koji deo realizacije predmetnih 
radova su potrebni ili predviđeni 
kamioni nosivosti min 5 t kada je 
težina kotla 68 kg, a kompletan ostali
materijal ne prelazi 200-250 kg?
Za koji deo realizacije predmetnih 
radova je potreban agregat 20-25 kW
kada je za opremu-mašine 
neophodne za realizaciju predmetnih 
radova dovoljna el.energija snage do 
2 kW? Da li je planirano da u toku 
izvođenja radova na objektu bude 
isključena el.energija?

U dodatnim uslovima (Kadrovski 
kapacitet) je traženo da ponuđač 
poseduje:
-najmanje 25 zaposlenih, od čega 15 
treba da bude:
   -1 dipl.inženjer elektrotehnike sa 

-  Приликом куцања текста  дошло је  до
грешке код Техничког капацитета -  код
камиона  требало  је  да  стоји  носивости
до 5t.

- Рок за извођење радова је кратак, самим 
тим је захтевано поседовање агрегата 
због постојања могућности нестанка 
електричне енергије ( као и прекида у 
раду).
 

- Наручилац захтева да има најмање 25 
радника из простог разлога што је рок 
за извршење радова 20дана.Како је 
кратак  рок за извршење радова, 
Наручилац сматра да извођач радова 
мора имати довољан број радника, како 
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lic. 450
   -1 dipl.inženjer mašinstva sa lic. 
430
   -1 građevinski tehničar
   -10 radnika zanatske struke
   -2 električara

Za koji deo radova je potreban 
građevinski tehničar obzirom da 
predmer ne sadrži građevinske 
radove?
Zašto se traži 10 radnika zanatske 
struke kada je za predmerne radove 
potreban znatno manji broj radnika?

би се радови квалитетно и на време 
извршили.

 Наручилац је тражио раднике занатске 
струке и није тачно прецизирао које 
струке  требају да су запослени или 
радно ангажовани, већ стоји :10 
радника занатске струке ( бравар, 
водоинсталатер и сл...),што зачи да 
понуђач може да стави стручни профил 
лица који одговарају предмету ЈН, 
уколико их поседује      

 
Комисија за јавну набавку

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено

ЗЗЈЗ-ОБ-036 01/03                                                                                                     27.07.18.

mailto:info@zavodki.org.rs
http://www.zavodki.org.rs/

	E-mail : info@zavodki.org.rs

