
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», број 124/12), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица 

Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне набавке услуга: Услуга 

прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и опреме у котларницама и 

одржавања грејних инсталација, редни број набавке 11/15, даје следеће 

одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

У вези са позивом за достављање понуда за ЈН 11/15 замолили бисмо за следеће 

додатне информације: 

 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Колеге које се баве сервисом пумпи су уочиле следеће недостатке у 

спецификацији за ремонт: поједини типови пумпи немају одређене позиције из 

спецификације по којој се траже јединичне цене, па је за те позиције немогуће 

дати цену резервног дела који је неприпадајући.Такође је констатовано да за 

поједине типове пумпи (нпр. РС30/60П) није финансијски исплативо радити 

ремонт па је препорука да се набаве нове. Да ли је изводљиво да се направи 

ревизија спецификације или да се да цена ремонта за сваку пумпу без 

таксативног навођења јединичних цена за резервне делове 

 

ОДГОВОР 1: 

Понуђачи уносе јединичне цене само за резервне делове  који припадају 

одређеном типу пумпе. 

Конкурсном документацијом је предвиђена замена дела и сервис у случају 

квара истих. Квар ће се утврдити извршеном дефектажом изабраног сервисера. 

 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Ремонт пумпи не захтева никаква званична овлашћења или акредитације 

релевантних установа, па није јасно зашто није одвојен као посебна партија, већ 

је у склопу услуга које захтевају ангажовање акредитованих лабораторија 

(испитивање вентила сигурности и арматуре)? Предлажемо да се ова услуга 

третира у оквиру посебне партије. 

 

ОДГОВОР 2: 

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне документације 

која ће се објавити на Порталу јавних набавки и на инернет страни Наручиоца. 

 

 

 

 

ПИТАЊЕ 3: 

На стр.15/114 пише да  одабрани Понуђач има обавезу да изврши ремонт 

котлова "Наручиоца (поз.3).Шта се подразумева под овом ставком, када ниједан 

део спецификације услуга за Партију 3 не садржи ову обавезу? 

 

 



 

ОДГОВОР 3: 

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне документације 

која ће се објавити на Порталу јавних набавки и на инернет страни Наручиоца. 

 

 
 
Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 
 
 
 
 
 
  
 
Објашњење број: 4 

Датум: 25.05.2015. г. 

Комисија за јавну набавку 


