Питања и одговори:
Заинтересовано лице је дана 22. 09. 2017. године, у вези јавне
набавке број ЈН 31329/1 – 1 - 24, која се односи на набавку услуга
Реконструкција цевних веза на магистралном цевоводу, поставило
следећа питања:
Питање број 1:
„На страни 8 конкурсне документације прилог 1, траже се додатни
услови за сав материјал. Ставка 2 гласи „доставити извештаје о
испитивању лептирастих затварача, ваздушних вентила, МДК и
ливених фазонских комада према важећим SRPS EN 12266 – 1 за НП
16 бара, издатих од стране акредитованих лабораторија не старији
од 3 године, од предвиђеног за отварање понуда“. Сматрамо да је
захтев инвеститора без основа и молимо инвеаститора да промени
конкурсну документацију из следећих разлога
Нелогично је у фази тендерске процедуре тражити овакав извештај
јер вентили још нису произведени, и ретко ко од произвођача их има
на лагеру (нарочито пречнике типа DN 1100, DN 1200). Испитивање и
тестирање вентила у овој фази нема никаквог смисла, јер
акредитоване лабораторије (мада све озбиљне фабрике испитију и
издају извештаје из матичних лабораторија). У циљу обезбеђивања
конкуренције (Члан 10. ЗЈН) молимо инвеститора да не фаворизује
одређене произвођаче не дискриминише друге понуђаче“.
Одговор:
„Наручилац својом конкурсном документацијом захтева да понуђач
достави извештаје о испитивању лептирастих затварача,
ваздушних вентила, МДК и ливених фазонских комада према
важећим SRPS EN 12266 – 1 за НП 16 бара, издатих од стране
акредитованих лабораторија не старији од 3 године, не понаособ
за сваки од пречника, већ за неке од пречника (DN), који су саставни
део предмера и то да исти не буде страији од 3 (три) године од
датума предвиђеног за отварање понуда“.
На питање, Наручилац одговара питањем: „Колико је било ко од
произвођача поуздан и квалитетан, а да у претходне 3 (три)
године није испоручио и испитао неке од пречнике (DN), предмером
захтеване арматуре?
Наручилац не сматра да је повређен Члан 10. ЗЈН, (Начело
обезбеђивања конкуренције), јер постоји већи број произвођача која
производи конкурсном документацијом захтевану арматуру“.
Питање број 2:
„Исто као претходно питање, а односи се на Члан 3, прилога 1.
Сматрамо да је у фази тенердске процедуре довољно доставити
матичне сертификате произвођача, а онда пред испоруку доставити
испитивања акредитоване лабораторије“?
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Одговор:
„Озбиљни произвођачи имају у претходне 3 (три) године у Србији
испоручене и испитане на здравствену исправност производе овог
типа (арматура и фазонски комади). Зато смо се и определили за
овај технички услов, јер је Наручиоцу битно, да и по овом питању
материјали израде и заштита буду за питку воду.
Питање број 3: „Односи се на Члан 4 прилога 5 1. За лептирасте
затвараче и МДК комаде се тражи да је епокси заштита минималне
дебљине 250 микрона (GSK одобрење). Сматрамо да је овај услов
престрог и молимо инвеститора да преиспита овај услов те сходно
томе промени конкурсну документацију. Релативно мали број
произвођача посдује (GSK одобрење). Сматрамо да је овај услов
престрог и молимо инвеститора да преиспита овај услов те сходно
томе промени конкурсну документацију. Релативно мали број
произвођача поседује GSK одобрење, те се конкуренција знатно
ограничава на одређене произвођаче арматуре. Молимо Инвеститора
да сходно Члану 10. Начело обезбеђивања конкуренције, размотри
овај услов и поједностави услове. Такође подсећамо да сви
понуђачи достављају гаранције за добро извршење посла као и
гаранције за отклањања грешака у гарантном периоду, тако да сваки
понуђач стоји иза опреме који нуди и која се у квалитету не
разликује“?
Одговор:
„И сами констатујете да постоје произвођачи који поседују GSK
одобрење (GSK је струковно удружење, чланица Немачког RAL – а,
које постојии 25 година и промовише квалитет површинске
заштите путем пластификације епокси прахом).
Предметна арматура се налази у агресивној средини (велика влага)
и веома је подложна корозији, те је из тог разлога потребна
најбоља антикорозивна заштита коју можемо добити.
Кроз предметну арматуру се дидстрибуира вода за пиће коју пију
грађани Ниша и околине. Наручилац не повређује Члан 10. (Начело
обезбеђивања конкуренције), зато што захтева конкурсном
документацијом квалитетну заштиту арматуре, јер је у питању
здравље становништва корисника воде за пиће. Постоји више
произвођача арматуре и фазонских комада који производе
предметну опрему захтеваних квалитета“.
С поштовањем,
у Нишу,
25.09.2017.године

Ј.К.П. „НАИСУС“ Ниш
службеник за јавне набавке
Миомир Стаменковић
2

