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НАШ ЗНАК: 04-1/16 

ВАШ ЗНАК:          

 

 

НИШ, 14.10.2019. године 

 

 

ПРЕДМЕТ: Достава одговора на питање понуђача  

 

 

ЈКП „Градска топлана“ Ниш, као Наручилац, спроводи отворени поступак јавне набавке, ради 

закључења уговора,  набавка радова Изградња и реконструкција топловода, по партијама а 

за коју су Позив за подношење понуда и Kонкурсна документација објављени на Порталу 

јавних набавки и интеренет страници Наручиоца, дана 16.09.2019. године.  

Заинтересована лица су дана 11.10.2019. године, доставила Наручиоцу, путем електронске 

поште, дописе којим захтевају појашњења конкурсне документације у вези са припремањем 

понуде, заведен под бројем 04-1/14 и 15 од 14.10.2019. године, у вези јавне набавке Изградња и 

реконструкција топловода (П1-П4). 

У складу са чланом 54. и 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), објављујемо следећи одговор: 

 

ПИТАЊЕ 1: 
„ Питање 1: 

 
 

ПИТАЊЕ 2: 
Pitanje 1: 
U konkusnoj dokumentaciji u delu: 
Partija 3 - Starca Vujadina 3, na strani 8: 
III Vrsta, specifikacija predmeta nabavke, količina i opis usluga, mesto i rok – 
vreme izvršenja, način sprovođenja kontrole i eventualne dodatne usluge i sl. 
Predmer i predračun mašinskih materijala i radova za izgradnju tipskog 
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toplovodnog priključka za objekte u ul. Starca Vujadina br.3 i br.1 u Nišu 
II MATERIJAL I MONTAŽNI RADOVI (podrazumeva se nabavka, isporuka i 
ugradnja) 
Pozicija 2: 
Bešavni čelični predizolovani lukovi umirenog kvaliteta materijala Č.1212 (WNr 
1.0254, ISO 6761). Ukrojavanje ivica po potrebi, kalibracija, nivelacija i zavarivanje je 
shodno odobrenoj tehnologiji zavarivanja. Obračun po komadu ugradnje lukova. Lukovi 
su sledećih dimenzija: 
R=(4D) (90o): 
za sve pozicije data je jedinica mere po komadu, međutim nije navedena 
količina opreme i materijala. 

Ukoliko se upiše jedinična cena, kako definisati ukupnu cenu za ove pozicije 
Pitanje 2: 
U konkursnoj dokumentaciji za partiju 1 u delu predmera radova, za 
predizolovane cevi nije definisano da li se nude šavne ili bešavne cevi, dok je u 
partijama 2, 3 i 4 dato da je potrebno ponuditi bešavne čelične predizolovane cevi. 
Koje cevi ponuditi čelične predizolovane šavne ili čelične predizolovane bešavne 

(pitanje važi za sve partije).“ 
 

 

1. ОДГОВОР: 

 
Доказ који понуђач треба да достави,  је доказ да у последње три године извео радове на уградњи 

топловода или вреловода од предизолованих цеви најмање у дужини од 2000м, се односи на дужину 

цеви, а не дужину трасе (копије уговора и окончаних ситуација за уградњу топловода или 

вреловода).  

 

2. ОДГОВОР: 
 

На основу питања број 2. Наручилац ће изменити КД за све партије.  

Како се КД – П1 – П4 мењају 4 дана пре отварања, наручилац ће продужити рок за доставу 

понуда и објавити обавештење о продужењу рока за доставу понуда.  

 

Прилог:  

Измењена Конкурсна документација П1 – П4 и 

Обавештење о продужењу рока за доставу понуда.  

 

 

 

       ДИРЕКТОР 

 

                   Предраг Милачић, дипл. ел. инж 
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