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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези конкурсне документације у  поступку јавне набавке мале 
вредности – Текуће и интервентно одржавање термомашинских инсталација у објектима којима 
управља град Панчево – за 2018. и 2019. годину, Бр. XI-13-404-291/2017

Наручилац  је  дана  22.01.2018.  године,  путем електронске  поште  примио  захтев  за  додатним
појашњењем везано за конкурсну документацију у поступку јавне набавке  мале вредности –  Текуће и
интервентно одржавање  термомашинских инсталација у објектима којима управља град Панчево – за
2018. и 2019. годину,  Бр. XI-13-404-291/2017, које гласи:

„ У додатним условима за кадровски капацитет сте навели да је потребно да понуђач има запосленог или

ангажованог радника са атестима за заваривање па се с обзиром на пописну листу на којој је наведен 

гарнитура бренера за гасно заваривање може закључити да је потребан атест 311 за гасно заваривање. 

Наше питање је: 

1. Да ли је потребно да понуђач има и запосленог који поседује атест 111 РЕЛ, с обзиром да сте у 
позицији бр. 44. техничке спецификације радова навели да је потребно изводити радове на санацији 
цурења котлова? 

2. Да ли је потребно да понуђач има запосленог који поседује атест за тврдо лемљење бакра који је 
потребан за позицију 15. техничке спецификације? 

3. Да ли је потребно да понуђач достави доказ о поседовању апарата за замрзавање цеви јер позиција 
50. техничке спецификације обухвата замрзавање цевних инсталација? 

4. За мерење емисије димних гасова, позиција 8. техничке спецификације да ли је потребан извештај од 
акредитоване лабораторије? “

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:

1. Позиција бр:44 се брише јер је била предвиђена за котларницу у објекту градске Библиотеке, која 
више није у надлежности Градске управе већ ЈП „Урбанизам“, те ће због причињене техничке грешке 
Наручилац извршити измену конкурсне документације и исту објавити на  Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца.

2. Да, неопходно је да Понуђач  има запосленог који поседује атест за тврдо лемљење бакра. Наручилац
ће извршити измену конурсне документације у делу Додатни услови и  исту објавити на  Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца.

3. Понуђач није дужан да достави  доказ о поседовању апарата за замрзавање цеви.

4. Понуђач је у обавези да, након мерења емисије димних гасова, изда Извештај који је урадила 
акредитована лабараторија.
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