Oдговори
Питање:
Заинтересована лица захтевају брисање додатног услова у погледу
техничког капацитета и то у погледу следећег:
- рекуператор фреона;
- ручна бушилица било које снаге;
- прибор за гасно заваривање и сечење;
- експандер бакарних цеви:
- гарнитура за гасно сечење са пропан/бутан боцом;
- мердевине дужине минимум 6 метара;
- хилти бушилица снаге минимум 1100 W;
- трака за сидрење минималне дужине 130 цм;
- радно уже дужине минимум 5 метара;
- електрична вакуум пумпа напона минимум 200 V;
- апарат за заваривање напона минимум 200 V.
Као и прописаног доказа о испуњености овог услова у погледу следећег:
- фотокопије Извода из пописне листе, са стањем на дан 31.12.2019. године
која мора да садржи: прву страну, последњу страну са потписима чланова пописне Комисије и
стране на којима су назначени захтевани технички капацитети. Понуђач је дужан да сваку страну
овери печатом, стави потпис одговорног лица и да видно означи захтеване техничке капацитете
или копија рачуна/уговора о набавци опреме у 2020. години, односно копија уговора о
закупу (са копијом пописне листе закуподавца) или лизингу са записником о преузимању
опреме;
- фотокопија сертификата или потврде о безбедности опреме и алата са
стручним налазима издата у периоду од 01.11.2019. године до дана у који је заказано
отварање понуда, од стране овлашћеног тела за испитивање безбедности опреме и алата.
Разлози за измену конкурсне документације објашњени су кратким роком
за набавку и сертификовање тражених алата, као и чињеницом да сертификација ових алата
није прописана као обавезна одредбама Правилника о поступку прегледа и провереопреме
за ради испитивање услова радне околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр.,
114/2014 и 102/2015). У прилог наведеном изречени су предлози да се рокови за
подношење понуда продуже за 20 дана или барем до 03.12.2020. године са објашњењем да
је у току пандемија корона вируса, те да сертификациона тела која раде проверу
исправности и безбедности за коришћење опреме за рад имају своје рокове од минимум 15
дана за сертификовање наведене опреме. Образложење продужетка рока до 03.12.2020.
године засновано је на законском минимуму рока за подношење понуде у случају измене
конкурсне документације како то оцењује један од заинтересованих понуђача.
Одговор:
Комисија наручиоца након разматрања наведених питања указује да ће рок
за подношење понуда продужити до 03.12.2020. године у 10,00 часова.
Наведени технички капацитет је према оцени комисије наручиоца
постављен на минималан начин и сматрамо да тражену опрему за рад поседује јако велики
број фирми у Републици Србији. Захтев за доставом фотокопија сертификата или
потврде о безбедности опреме и алата са стручним налазима издатих у периоду од
01.11.2019. године до дана у који је заказано отварање понуда, од стране овлашћеног тела
за испитивање безбедности опреме и алата је према оцени комисије потпуно законит и
могуће је извршити испитивања тражене опреме за рад. Рок у којем се испитивање тражене
количине опреме може завршити износи 5 радних дана уколико тражену опрему лично
однесете на испитивање и постоји више од једног лиценцираног правног лица које може
извршити тражено испитивање.

Поред наведеног многе фирме имају испитану (сертификовану) опрему за
рад коју наручилац тражи и могуће је исту изнајмити од других понуђача који боље штите
своје раднике и боље се старају о својој опреми за рад од предметних подносилаца захтева
за изменама конкурсне документације.
Комисији наручиоца су познате одредбе Правилника о поступку прегледа и
провере опреме за рад и испитивање услова радне околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006,
108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015) којим су прописана опрема и средства за рад који се
периодично морају испитивати (а која у конкретном примеру комисија наручиоца није
захтевала додатним условима), а да смо којим случајем таква средстава за рад захтевали
она би била прописана у обавезним законским условима у складу са чланом 75. ЗЈН, а не у
додатним условима.
Чланом 9. Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр.
101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон) Послодавац је дужан да обезбеди да радни процес
буде прилагођен телесним и психичким могућностима запосленог, а радна околина,
средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду уређени, односно
произведени и обезбеђени, да не угрожавају безбедност и здравље запосленог.
Имајући у виду наведено сматрамо да услови у предметној јавној набавци
дозвољавају могућност великом броју понуђача да поднесу прихватљиву самосталну
понуду у свакој од расписане 4 партије.
Питање:
Постављеним питањем заинтересовано лице је захтевало да се измени
кадровски капацитет на начин да се тражи 5 уместо 3 фригомеханичара, те да се тражи уз
машинског инжењера и електроинжењер са лиценцом број 450.

Одговор:
Комисија наручиоца нема ништа против да понуду поднесу и фирме које имају
више од 3 фригомеханичара као и фирме које имају и електроинжењера али да то не може
бити искључујући услов те конкурсна документације у овом делу остаје непромењена и
иста омогућава по оцени комисије наручиоца већем броју понуђача да поднесу
прихватљиве понуде те у том смислу ови предлози за пооштравањем услова нису усвојени.
Конкурсна документација остаје непромењена, а рок за подношење понуда
помера се на 03.12.2020. године у 10,00 часова.

