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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 1
за јавну набавку заштите од пожара-сервисирање и одржавање противпожарних
апарата и хидрантске опреме, у отвореном поступку
јавна набавка број 37/2018;

ПИТАЊЕ БР. 1:

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, тражимо додатно појашњење у
вези припремања понуде и указујемо на недостатке у конкурсној документацији
за јавну набавку заштите од пожара - сервисирање и одржавање противпожарних
апарата и хидрантске опреме, у отвореном поступку, јавна набавка бр.37/2018“
У обрасцу “Структура цене са упутством како да се попуни“ под бројем V
„Испитивање ПП апарата на ХВП“ захтева се да се упишу јединичне цене за
испитивање ПП апарата.
Да би могли да дамо понуду која би била конкурентна потребно је да назначите број
ПП апарата по типовима који су предвиђени да се испитају на хладни водени притисак.
Тај податак сигурно знате јер је тачно предвиђено на који временски период се ПП
апарати испитују.
Уколико не објавите наведени податак онда фаворизујете предузеће које тренутно
врши сервис ПП апарата и које располаже тим податцима.
ОДГОВОР БР.1:
Мишљења смо да број ПП апарата којима је потребно извршити испитивање на ХВП
не сме да утиче на појединачну цену одређеног типа ПП апарата. У обрасцу Структура
цене са упутством како да се попуни под бројем V „Испитивање ПП апарата на ХВП“
довољно је уписати јединичну цену по типу ПП апарата.
ПИТАЊЕ БР.2:
У додатним условима нисте предвидели да понуђач поседује акредитовану
лабораторију према стандарду СРПС ИСО ИЕЦ 17025 и ако сте предвидели
испитивање ПП апарата на ХВП.
Ту област регулише Правилник о прегледима опреме под притиском током века
употребе (Сл.гласник РС бр.87/2011, 75/2013) у коме у члану 18 пише:
„ Испитивање и подешавање сигурносних уређаја може обављати правно лице које
испуњава све захтеве стандарда СРПС ИСО ИЕЦ 17025.
Правно лице из става 1. овог члана издаје извештај о испитивању и подешавању и
ставља на сваки сигурносни уређај пломбу са својим идетификационим знаком.“
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С обзиром да је предмет набавке и испитивање ПП апарата на ХВП, уколико не
ставите наведени услов извештаји које Вам буде издало предузеће које нема
лаборатортију неће бити валидни.
ОДГОВОР БР.2:
У конкурсној документацији, као додатни услов, предвидели смо да понуђач поседује
акредитовану лабораторију у складу са Правилником о посебним условима која
добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за
гашење пожара и инсталација посебних система („Сл.гласник РС“, бр.52/2015 и
59/2016). Чланом 5. Правилника тачно су дефинисани посебни услови техничке
опремљености и законске норме на основу којих се акредитација издаје.
ПИТАЊЕ БР.3:
У делу конкурсне документације у додатним условима под тачком 3. навели сте:
„ Да понуђач располаже са најмање 3 сервиса на територији Републике Србије.“
Доказ: „Фотокопија Решења надлежних органа за сервисирања и одржавања
противпожарних апарата свих врста и контролисање инсталација хидрантске мреже за
гашење пожара“
С обзиром да се у јавној набавци захтева и испитивање противпожарних апарата на
хладни водени притисак неопходно је да понуђач у Решењу надлежног органа (МУП)
има овлашћење поред сервисирања и за испитивање ПП апарата на хладни водени
притисак.
Такође у наведеном услову захтевате да понуђач има најмање 3 сервиса на територији
Републике Србије. Није нам јасно да ли понуђач за сваки сервис мора да има Решење
надлежног органа или да има просторије - сервисе на 3 локације на територији Србије.
ОДГОВОР БР. 3:
Мишљења смо да због распореда ПП апарата на територији Републике Србије а по
спецификацији из конкурсне документације понуђачу је неопходно да поседује
најмање 3 сервиса како бих се адекватно могло обавити контролисање и сервисирање
ППА и контролисање инсталација хидрантске мреже у Инфраструктуи железнице
Србије а.д.. Доказ да Понуђач има три сервиса је фотокопија Решења надлежног
органа (МУП), за сваки од сервиса, односно акредитован сервис у складу са
Правилником о посебним условима која добијају овлашћење за обављање послова
контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система
(„Сл.гласник РС“, бр.52/2015 и 59/2016) што се доказује Акредитацијом или Потврдом
да је поднет захтев за акредитацију.
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