ПИТАЊЕ:

О д г о в о р:
Наручилац је одредио и дефинисао захтев који се односи на обилазак објекта, да
би понуђачи имали комплетан увид у место и стање мазутне инсталације и опреме која је
предмет ове набавке а ради припремања квалитетније понуде. Захтев је одређен из разлога што
искључиво обиласком локације може да се стекне увид и добију информације које се односе на
захтеве дефинисане спецификацијом радова који су предмет ове набавке. Обилазак локације не
представља захтев који дискриминише било кога, већ управо супротно пружа могућност да свa
заинтересована лица добију увид на исти начин о месту и стању постојећих цистерни за мазут,
мазутних инсталација и припадајућих електро инсталација с обзиром да су предметни радови
врло захтевни са апекта запаљивости, а изводе се у објекту који је од државног значаја. Због
наведеног, сматрамо да захтев може да се испуни уз минимално ангажовање понуђача.
Сертификат SRPS EN ISO 500001 је из области која је предмет јавне набавке,
односно изградње цевоводних система и термотехничких инсталација.
Сертификати и одобрења везани за заваривање нису одређени на начин да
дискриминишу, јер сертификате може да поседује свако правно лице које успешно заврши
поступак сертификације и самим тим докаже да је квалификовано за ту врсту посла. Наручилац
сматра да су заварени спојеви на резервоарима горива и цевоводима за гориво, као фаза у
извођењу радова (посебно имајући у виду важност објекта у коме се изводе радови) одговоран
посао, имајући у виду да кроз цевоводе пролази запаљива течност и не сме се дозволити да
заваривање изводи правно или физичко лице којеније квалификовано за ту врсту посла.Управо
из тог разлога се захтевајусертификати и одобрења којима се доказује оспособљеност за ту
врсту посла а сертификатимакоји се односе на заваривачедоказује се да су физичка лица
оспособљена за ту врсту посла.Наручилац остаје при ставу по питању сертификата EN ISO
3834-2, као и захтевима који се односе на одобрења израде нераставивих и тврдолемљених
спојева.
Прихвата се примедба која се односи на Лиценцу 330 и иста се брише из
додатних услова.
Конкурсном документацијом није тражено 8 заваривача већ за сваки поступак по
два заваривача.Разлог томе је што је објекат на коме се изводе радови посебне намене и за
улазак у њега су потребне специјалне провере ради издавања дозволе за улазак у објекат које
могу да трају и дуже од 30 дана, тако да и у случају да један заваривач, из било ког разлога
спречености за рад, не може да настави започети посао, мења га други који је већ има дозволу
за улазак. Дакле, један заваривач-лемилац за сваки поступак заваривања је оперативан, а други
је резерва, како би се радови окончали у року који је одређен конкурсном документацијом.
Безбедносна провера дефинисана је конкурсном документацијом у глави III
Техничке карактеристике у тачки 8. и у Моделу уговора у члану 11.
За предметне радове потребно је испунити услов који се односи на кадровски
капацитет и то из следећих разлога:
- најмање једног запосленог или радно ангажованог машинског инжењера са
важећом лиценцом ИКС-а број 430- ради обављања послова одговорног извођача радова);
- најмање једног запосленог или радно ангажованог инжењера за аутоматско
управљање- аутоматичар - ради обављања послова прераде електро- командног ормана;
- најмање једног запосленог или радно ангажованог инжењера заваривања који
прописује технологију заваривања - ради обављања послова израде технологије заваривања као
и само праћење процеса заваривања.
Сходно тачки 3.1.2 прилога 1 Правилника о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник
РС“ број 87/2011) захтева се да одобрење поступка реализује или именовано тело за
оцењивање усаглашености или именовано тело за нераставиве спојеве. Акредитација је

предуслов да би неко тело за оцењивање усаглашености било именовано. Из свега напред
наведеног остајемо при свом ставу да одобрење буде издато од тела које је и акредитовано и
именовано.
Напомињемо да понуђач који не може да испуни додатне услове дефинисане
конкурсном документацијом, може у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама, поднети
заједничку понуду.

