НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

1. Да ли термин „прихватљива цена“ подразумева макисмалну цену коју привредни
субјекти могу да понуде?
Није лимитирајући фактор прихватљива јединична цена која је дата самим Јавним позивом,
већ је то износ који ће овим конкурсом бити субвенционисан од стране Града Ниша и
Министартва рударства и енергетике. То значи да уколико грађанин жели да ради на
нпр.изолацији куће, и има укупну понуду по м2 која је већа од 2000 динара, рецимо 3000
динара, Град Ниш ће финансирати до 2000 динара, док ће разлику финансирати грађанин,и
неће ни на који начин представљати диксвалификацију привредних субјеката.
2. Да ли постоји ограничење броја привредних субјеката са којима ће Град Ниш
потписати Споразум о техничкој сарадњи?
Не. Сви привредни субјекти који испуњавају основне критеријуме дефинисане Чланом 3.
Јавног позива ће се наћи на листи оних са којима ће Град Ниш потписати потписати Споразум о
техничкој сарадњи, без обзира на место на ранг листи.
3. У обрасцу Пријаве под тачком 5. Ценовник за меру 3 и меру 4 потражује се да се да
понуда привредних субјеката за ПВЦ столарију беле боје одређених димензија. Да
ли то подразумева да ће грађани моћи да набаве искључиво белу ПВЦ столарију
датих димензија?
Не. Цена је дата као референтна да би се по истим критеријумима извршило бодовање
привредних субјеката. Грађани ће моћи да набаве столарију од других материјала који
задовољавају дефинисане критеријуме пролазности овим Јавним позивом
4. Да ли је потребно да привредни субјект који жели да учествује на јавном позиву,
поседује свој сертификат или је потребно да поседује сертификат/атест добављача?
Довољан је и атест добављача.
5. Атест у вези производа из увоза је нешто што се подразумева-шта са домаћим
производима, да ли и они морају имати атест или се може приложити Исправа која
доказује квалитет, нпр. са Машинског факултета који има акрдитовану лабораторију?
Може уколико:
-

-

атести односно докази о перформансама грађевинских производа потврђују
карактеристике које су наведене у јавном позиву, односно, у складу са минималним
захтевима пролаза топлоте за грађевинске материјале/ производе који су прописани у
важећим правилницима из области енергетске ефикасности;
доказ о перформансама треба да буде складу са захтевима за стављање на тржиште
грађевинског производа који су дефинисани у Закону о грађевинским производима и
техничким прописима, на српском језику или преведено.

6. Да ли је неопходно да привредни субјект поседује Атест за соларне панале или је
уместо тога могуће приложити тзв. Лабораторијску исправу о испитивању квалитета
производа?
Доказ о перформансама треба да буде складу са захтевима за стављање на тржиште
грађевинског производа који су дефинисани у Закону о грађевинским производима и
техничким прописима, на српском језику или преведено.
7. Због околности на тржишту, цена се јако брзо мења. На који начин гарантовати цену
и у ком року?
Чланом 6. Јавног позива је дефинисан начин бодовања привредних субјеката који обухвата две
категорије: 1) цене кључних добара заједно са уградњом за меру за коју конкуришу; 2) рок
важења цена за меру за коју конкуришу; Роком важења цене стављате вашу понуду у
конкурентнији положај у односу на друге привредне субјекте, али не елиминиште вашу понуду
из даљег поступка уколико је рок краћи.
8. Да ли је Правилником прописан рок пружања гаранције?
Не. Постоји законски минимум који привредни субјекти морају да испуне,што не значи да
привредни субјекти не могу да понуде дужи рок гаранције.
9. Да ли се овај позив односи и набавку и уградњу соларних панела за производњу
електричне енергије или само за загревање воде?
Овај Јавни позив је искључиво за загревање воде. Према најавама Министартва рударства и
енергетике, јавни позив за тзв“прозјумере“ биће објављен у току јесени.
10. Када ће бити следећи јавни позив са истом темом?
Град Ниш је једна од јединица локалних самоуправа која је добила средства за реализацију
програма енергетске санације у домаћинствима. Овај пилот пројекат је тест за градове и
општине како ће спровести програме, али и прилика да привредни субјекти покажу своју
заинтересованост за реализацију мера енергетске санације. Према најавама Министарства
рударства и енергетике, у наредној години биће знатно више средстава за мере енергетске
санације у домаћинствима. У зависности од степена интересовања привредних субјеката и
грађана, Град Ниш ће конкурисати и наредне године код ресорног министарства. Због тога је
јако битно да се привредни субјекти јаве у што већем броју.
11. Када је крајњи рок за пристизање понуда привредних субјеката?
Рок за подношење пријава је 09.08.2021. године. Благовременом доставом сматра се
препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за
предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве
послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати.

12. Када се очекује исплата привредним субјектима?
Читав пројектни циклус (одабир привредних субјеката, одабир крајњих корисника,
реализација инвестиције, правдање инвестиције) је планирана до 31.12.2021.године што се
сматра крајњим роком за исплату средства привредним субјектима.
13. Да ли привредни субјекат може да се јави за више мера?
Према Члану 2.ставу 2 Јавног позива Подносилац пријаве – привредни субјект може
конкурисати за реализацију једне или више мера из одељка I. Јавног позива.
14. Да ли се врши плаћање грађанима или привредним субјектима?
Град Ниш ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима, као директном
кориснику, а не грађанима као крајњим корисницима, али тек након што грађани изврше
уплату привредним субјектима за целокупну своју обавезу и након завршетка реализације
мере, тј завршетку инвестиције.

