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Одговор на питање у вези јавне набавке Пројекат енергетске ефикасности за дечији вртић  
број 02/2020  

 

Питање број 1: 

Молимо Вас да нам управо на основу тога што сте нам одговорили дате документ, или 
извештај лица које је запослено код Наручиоца које је стручњак у овој области, који је 
рађен у процесу припреме документације на основу чега сте донели тако важну одлуку да 
„визуални“ паушални преглед не обезбеђује довољни квалитет информација, те захтева да 
се изврши наведено мерење баш тим посебним уређајем. 

Одговор: 

Према закону о заштити података о личности нисмо у могућности да  Вам откријемо 
податке о лицу које је ангажовано од стране П.У. „Драгољуб Удицки“.  Члан 9. Закона о 
јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) дефинише начело 
ефикасности и економичности, којим се Наручилац обавезује да у поступку јавне набавке 
прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и 
вредност јавне набавке. Чланом 76. и чланом 77. ЗЈН, у погледу одређивања додатних 
услова , дефинисано је да наручилац може да одреди додатне услове у поступку јавне 
набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када 
је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке, а између осталог и мера за 
обезбеђење квалитета. У том смислу, поштујући наведене одредбе ЗЈН, а у циљу да 
обезбеди што квалитетнији пројекат енергетске санације, Наручилац се определио да 
захтева од понђача, да понуђач поседује одговарајућу опрему и изврши захтевано мерење. 

Питање број 2: 

Поштовани, хвала Вам на прецизније изреченом члану Правилника. У овом члану ми 
нигде не видимо да се мерења ограничавају само једним уређајем. Потребно је да у 
условима ставите формулацију „ИЛИ-ИЛИ“, јер у противном како сте ви написали 



тренутно је дискриминишуће одређивати се на специфичан уређај у тендерским 
документима, поготову што се на више начина може извести квалитетно мерење.? 
Молимо вас да то измените у тендерској документацији у одељку техничких услова, 
како би се отклонили дискриминишући фактори у тендерској документацији. 
Поштовани, такође, нисте нам одговорили за термовизијску камеру и штампање? 

Одговор: 

Blower door  тј. тест пропустљивости ваздуха је мерење заптивености зграде на основу 
разлике у притисцима, a не уређај. Шта то значи у пракси? Неопходно је најпре направити 
разлику притисака у згради (подпритисак или надпритисак). По достизању одређеног 
притиска мери се количина ваздуха која је неопходна за одржавање тог притиска. Та 
количина ваздуха која се удува у простор изађе неконтролисано кроз шупљине и процепе 
у конструкцији зграде (спојеви конструкције са прозорима и вратима, камини…). У 
погледу питања у вези термовизијске камере, под наводом “термовизијска камера са 
могућношћу штампања термо слике”, Наручилац је хтео да истакне да се сви 
термовизијски снимци морају приложити како у дигиталној тако и у штампаној форми. 
Наручилац ће у овом делу изменити тендерску документацију.  

Питање број 3: 

Поштовани, какве везе има напомена да „Предшколска установа не располаже пројектом 
постојећег стања за вртић „Плави чуперак“? И даље у вашем одговору ви желите да 
кажете да сте ви лично, као Наручилац, донели одлуку о томе који сертификати ће се 
признавати у Јавном документу и поред тога што Република Србија не препознаје 
наведени сертификат који нема тежину званичног стандарда? Молимо Вас да се ови 
услови отклоне из конкурсне документације, у противном бићемо принуђени да 
поднесемо захтев за заштиту права у пословима јавних набавки. 

Одговор: 

П.У. „Драгољуб Удицки“ не поседује пројекат изведеног стања за вртић „Плави чуперак“ 
због тога се тражи да се изврше адекватна мерења на објекту ради добијања валидних 
резултата који ће се користити у изради техничке документације. Наручилац ће изменити 
део конкурсне документације који се односи на руковођење мерним уређајима и 
доказивање оспособљености руковања опремом односно у делу кадровски капацитет. 

 

Комисија за јавну набавку 


