Питања и одговори:
Заинтересовано лице је дана 08. 06. 2017. године, у вези јавне
набавке број ЈН 11684/1 – 1 – 13, која се односи на набавку
Материјала за одржавање водоводне и каналозационе мреже
поставило следећа питања:
Питање број 1.
1. Да ли је потребно за кудељу доставити извод из каталога?
Одговор: За кудељу није потребно доставити извод из каталога.
Питање број 2.
2. Да ли је потребно за графитне и плетенице у лоју доставити извод из
каталога?
Одговор: За графитне и плетенице у лоју, није потребно доставити извод
из каталога.
Питање број 3.
3. За Партију 8 предвиђен је додатни услов да произвођач мора да
поседује сертификат DVGW GW 355-A2:2005 i PAS 1075:2009-03 без
навођења речи "или одговарајуће" (сам ако се технички пропис позива
на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као
технички пропис, без навођења речи "или одговарајуће", пошто се
позивате на немачки сертификат (DVGW) и сертификат непостојеће
норме (PAS) морали сте додати речи "или одговарајуће")
Што се тиче сертификата PAS 1075:2009-03 морамо Вас упозорити на
следеће - PAS 1075 је јавно доступна спецификација (PAS - public
available specification) и није представљала званичан сттандард ни у
једној држави. С обзиром да је важност сваке PAS спецификације 6
година од дана објављивања после чега се усваја као стандард, постаје
део званичног стандарда или се одбацује, а овде имамо случај да
поменута PAS 1075 спецификација објављена 2009. године никада није
усвојена као званични стандард нити је постала део неког националног

стандарда њена важност је престала 2015. године и. У складу са горе
наведеним сматрамо да није могуће тражити поседовање сертификата за
нешто што није стандард нити има важност и захтевамо да се спорни
захтев избаци.
Одговор: Наручилац ће, да би омогућио већу конкуренцију потенцијалних
понуђача извршити Измену Конкурсне документације и напред нбаведени
сертификати неће бити њен саставни део.
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