Појашњење конкурсне документације - одговори на питања заинтересованог
лица за јавну набавку мале вредности радова бр. 02/19 под називом: Набавка и
уградња аутоматског система за откривање и дојаву пожара у дому „Вита Јанић“
Студентског центра у Крагујевцу

Питање:
Ваш одговор на моје питање постављен на Порталу јавних набавки, у вези Испарава о
усаглашености сходно Правилнику о електричној опреми намењеној за употребу у
оквиру одређених граница напона (ЛВД директива), показује да нисте разумели моје
питање.
У овом случају није битно да ли се тражи пројектом или не, јер пројектант може то да
заборави, да не зна или то ради с намером, овде је у питању "Закон о техничкима за
производе и оцењивању усаглашености" Сл. гласник РС, 36/2009, који мора да
поштујете, кад Вам се на то већ указује.
Уколико не измените документацију бићемо принуђени да поведем поступак
оспоравања ове јавне набавке.
Такође, Ваш одговор који се односи на питање због чега је услов да опрема мора да
поседује Вдс (јер је пројектант тако написао), није у складу са ставом комисије за јавне
набавке, пошто пројектант може да напише да је потребан било који сертификат, било
које земље, што није могуће за објекте који се финансирају из буџета Републике
Србије.
Сходно Закону о јавним набавкама, молим за одговор.
Појашњење:
Без обзира што су истекли рокови за давање одговора на питања заинтересованих
лица, а у духу добре пословне праксе и жеље за успешну реализацију предметне
набавке, наручилац даје следећа појашњења:
-

Имајући у виду захтеве важећег Правилника о посебним условима које морају
испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова
контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних
система ("Сл. гласник РС", бр. 52/2015) те захтева дефинисаних у конкурсној
документацији за предметну набавку у Спецификацији предмета набавке
Прилог 3 - део напомене:
o Сви радови треба да буду изведени по важећим стандардима и
правилницима, цене треба да садрже све радне операције, утрошак
материјала, помоћни алат који прописују припадајући „Нормативи и
стандарди рада у грађевинарству“. Сав испоручен и уграђен материјал
мора да одговара СРПС стандардима или другом у Србији прихваћеном
стандарду и мора бити атестиран.
o За све уграђене материјале доставити одговарајуће атесте произвођача
и захтева дефинисаног у тачки 16 предметне спецификације и обавезног услова
да радове на предметној набавци могу да изврше само организације које имају
дозволе надлежних органа за обављање предметних послова, мишљења смо
да су испоштовани сви услови за реализацију предметне набавке у духу закона
и добре пословне праксе.

Захтев који се односи на поседовање ВдС стандарда за систем који је предмет набавке
има утемељење у настојању наручиоца да се у објектима наручиоца (где се обавља
пословна делатност која се односи на смештај и исхрану студената) инсталира систем
који је усаглашен и потврђен као комплетан систем, те да није довољно да само
поједине компоненте система имају потврду о усаглашености, без да постоји потврда
да ће систем функционисати са понуђеним компонентама. Наручилац је приликом
дефинисања тог захтева имао у виду да на тржишту постоји више система који
испуњава тражене услове, стандарде и карактеристике
Наручилац остаје при условима дефинисаним у конкурсној документацији

