Питање:

Одговор:

- Имајући у виду да се предметне услуге односе на годишње одржавање
термотехничких система и инсталација у објектима (којих има више десетина), а које одржава
Управа за заједничке послове републичких органа, није могуће тачно да се одреди на којим
објектима ће да се јави потреба за интервенцијама услед непредвидивих кварова на
термотехничком инсталацијама и у том смислу Наручилац није у могућности да прецизира на
којим објектима ће да се појави потреба за вршењем инервенција на одржавању
термотехничких инсталација.
- Сваки од услова који се односе на пословни капацитет дефинисан је у складу
са Законом о јавним набавкама.
- Конкурсном документацијом није одређено да се пословни капацитет везује,
односно рачуна у односу на дан објаве позива за подношење понуда.
- Домен или област примене за све тражене стандарде (ИСО 9001, ИСО 14001 ,
ИСО 18001, ИСО 27001, ИСО 50001 и ЕН ИСО 3834-2) мора да буде исти и он мора да има
следеће области : изградњу термотехничких система, изградњу цевоводних система, уградњу
опреме под притиском. Уколико тражени сертификати нису из напред наведених области неће
бити прихватљиви.
- За тражене цеви дебљине зидова су следеће: NО10/2,3; NО15/2,6 ; NО20/3,2 ;
NО25/3,2; NО32/3,2; NО40/3,2; NО50/3,2; NО64/70/3,2; NО70/76/3,2; NО82/89/3,6;
NО100/108/4.
За тражене вентиле називни притисци су 16 бара.
За радијаторске вентиле треба уписати просечну средњу цену траженог
радијаторског вентила (цена правог вентила+цена угаоног вентила/2)
- Тражено одобрење технологије израде тврдолемљених спојева (BPS) заједно
са одговарајућим одобрењем за предметну технологију (BPQR) које је издало именовано тело
које је уједно и акредитовано контролно тело потребно је да у свом обиму има преклопни тип
споја за основни материјал дебљине од 0,5-2мм и пречнике од 35мм. Обим контроле је 100% а
тип испитивања је ВТ. У техничкој спецификацији на страни 51 тачка 4.7 стоји: „Набавка,
испорука и монтажа бакарних цеви и комплетирање цевовода“. Бакарни цевоводи се израђују
тврдим лемљењем тако да је тражено одобрење у логичној вези са предметом јавне набавке.

Управа за заједничке послове републичких органа одржава велики број објеката
у којима се налазе бакарне инсталације и врло често у току грејне сезоне долази до
интервенција истог дана на два или више објеката управо из тог разлога су тражена минимум
два лемиоца са одговарајућим атестом.
Одговор на питање број 1:
С обзиром на то да је предмет набавке текуће одржавање, обим и врста радова
готово су исти из године у годину тако да није потребно да се мења техничка спецификација.
Одговор на питање број 2:
Предвиђено је да се специфицирани радови изврше у целини.
Одговор на питање број 3:
Предвиђено је да само лица која су наведена у траженим образцима буду и
ангажована на предметним пословима јер је предмет јавне набавке текуће одржавање између
осталог и објеката велике важности као што су зграда председништва Републике Србије, зграда
Владе Републике Србије, зграда Палата Србија итсл.. тако да сва ангажована лица пролазе
различите безбедносне провере да би уопште ушла у напред наведене објекте.
Одговор на питање број 4:
Тражени сертификати и одобрења, а које су издале акредитоване установе су
доказ о компетентности (а у неким случајевима и обавеза када се извршавају радови на опреми
која подлеже инспекцији коју врше именована тела) односно оспособљености предузћа да
изврше радове који су предмет јавне набавке. Имајући у виду досадашња искуства, а с обзиром
на важност функционалности термотехничких инсталација у објектима које одржава Управа за
заједничке послове републичких органа сматрамо да су тражени захтеви оправдани.
Одговор на питање број 5:
Четири горионика “WEISHAUPT '' RMS 1 се налазе на котловима у котларници
објекта Палата Србија. Што се тиче догрејача мазута под тачком 8.2 они су техничком грешком
наведени у предметној јавној набавци, као и тачке 8.6, 8.7. и 8.8. Од ове грејне сезоне Управа
за заједничке послове више не користи мазут као гориво за загревање својих објеката.
Одговор на питање број 6:
Ангажовање именованог тела је предмет друге набавке.

Одговор на питање број 7:
Поседовање одобрених технологија нераставивог споја је нужно јер су оне
доказ о квалификованости фирме да изврши све радове везане за заваривање типа завареног
споја који је одобрен, а именовано тело издаје одобрење израде нерастављивог споја након
успешне провере реализације технологије заваривања израдом репрезентативног узорка и
његовим испитивањем.
Наручилац ће објавити измену конкурсне документације у делу који се односи
на спецификацију и у делу који се односи на кадровски капацитет.

