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Шабац, 19.06.2020.
Потенцијални понуђач односно заинтересовано лице обратило се наручиоцу са
следећим питањима у вези јавне набавке мале вредности бр. 19/20:
Недостаци по партијама су следећи:
Партија 1 - Хидрантска инсталација:
поред наведених прописа за хидрантску мрежу примењује се и Правилник о
техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара. Како
се ради о постојећој хидрантској мрежи изведеној пре 2018.године захтеване
услуге биле би:
- према чл.17 Правилника - периодично контролисање инсталације хидрантске
мреже са издавањем прописане исправе о контролисању, сваких 6 месеци према
пчл.44 Закона.
- према чл.30 Правилника - отклањање недостатака утврђених у току
контролисања, одмах након контролисања
- испитивање хидрантских црева на притисак је на сваких 5 година по стандарду
СРПС ЕН 671-3. Наручилац према распоживим подацима о испитивањима из
претходних година треба да дефинише захтев и количине хидрантских црева које
треба испитати.
-испорука опреме без уградње није законска обавеза али се може вршити по
захтеву наручиоца.
Појашњења са стране 32.КД треба овде пренети са одговарајућом модификацијом.
Одговор наручиоца: Наручилац је КД дефинисао јасно сходно потребама и
појаснио које услуге ће бити тражене сходно Закону и Правилнику. Наручилац
остаје при захтевима из КД.
Партија 2- Мобилни уређаји за почетно гашење пожара:
- према чл.22 Правилника врши се периодично испитивање мобилних уређаја за
гашење пожара са издавањем прописане исправе о контролисању, сваких 6
месеци према пчл.44 Закона
- према чл.23 Правилника врши се - контролно испитивање мобилних уређаја за
гашење пожара са издавањем прописане исправе о контролисању, а према чл.3
став1 тачка 13. Правилника: најмање сваке пете године, односно након 15 година
коришћења уређаја на сваке две године.
- неисправан мобилни уређај ставља се ван употребе уз навођење недостатака у
исправи
- по пороцени наручиоца исти се могу довести у исправно стање.
Није могуће да се исти број ПП апрата контролише шестомесечно и да се они
контролишу на ХВП (ППА двогодишње, а ЦО2 петогодишње). За ово испитивање
постојала је раније обавеза, па је ово свакако потребно разјаснити због уштеда
(да се не понављају извршена испитивања за која рок за поновно испитивање није
истекао према Правилнику).
Из до сада изнето јасно поизилази:
- сви мобилни уређаји по списку постојеће опреме подлежу Периодичноим
испитивању сваких 6 месеци.
- сви мобилни уређаји који су у употреби до 15 година, а нису у задњих пет година
контролно испитивани (испитивани на ХВП), подлежи испитивању (треба их
посебно исказати у табели по врсти и типу)

- сви мобилни уређаји који су употреби од 15 до 20 године, а нису у задње две
године контролно испитивани (испитивани на ХВП) подлежу испитивању (треба их
посебно исказати по врсти и типу).
Одговор наручиоца: Наручилац је КД дефинисао сходно својим потребама и остаје
при исказаним количинама и опису партије.
Одељак 4, услови за учешће у поступку ЈН из чл.75 и 76 ЗЈН и упутство како се
доказује испуњеност тих услова
Обавезе овог поглавља су наведене тамо где им није место у поглављу 10 образац понуде. У овом поглављу би требало дефинисати за партије од 1 до 5 КД
захтевати као обавезан услов испуњење услова из чл.75 да понуђачи имају
овлашћење МУП РС за вршење захтеваним контролисања. Као доказ испуњености
ових услова доставити одговарајуће решење МУП РС. Наручилац за испуњење горе
наведеног обавезног услова за партије од 1до 5 захтева да је понуђач регистрован
у АТС-у за обављање предметне делатности и да као доказ достави потврду АТС-а.
МУП РС је ово толерисао све до краја 2019.године и од 01.01.2020.год. прихватају
се само контролисања за које су овлашћена правна лица њиховим решењем (за
свако контролисање прописано одредбама Правилника МУП РС је издао
појединачна решења).
Како научилац за партију 3 захтева набавку и испоруку ватрогасних апарата од
купаца са извршеном провером и издавањем записника о контроли и лепљењем
налепнице на апарате (које могу вршити само овлашћена правна лица, без обзира
да ли се ради о произвођачу или трговцу) и за ову партију је потребно испунити
обавезан услов из чл.75 ст.1 тач.5 ЗЈН да понуђач има овлашћење МУП РС, а као
доказ одговарајуће решење.
За остале партије сходно чл.76 ЗЈН захтевати као допунске услове већ наведене
као и доказе за исте.
Одговор наручиоца: Наручилац остаје при траженим условима из КД обзиром да је
чл.75 јасан у погледу захтева које је потребно испунити као обавезан услов и
наведена решења спадају под исти.
Одељак 10 -ћ образац понуде
Како је већ наведено: опис услуга, посебни услови и списак опреме са навођењем
осталих услова по чл.70 ЗЈН требало би да се налази у одељку 3 КД.
Одговор наручиоца: описи услуга, посебни услови и списак опреме са навођењем
осталих услова дати су у одељку 10 ради бољег прегледа и лакшег сналажења по
партијама уз референцу у одељку 3 где се јасно може видети где је наведено све
што се тражи по партијама.
Нејасноће код већине Партија се огледају у :
1. Није нам јасно каква је разлика (нпр за партију 1) у тачки 1.1. предглед
хидрантске опреме и замена и уградња резервних делова и потрошног материјала
и тачке 1.2 поправка недостатака хидрантске инсталације, као и тачке 1.3
поправка хидраната, јер се ради о опису истих услуга, којима је обухваћен
утрошени материјал и радно време. Ово се односи и на остале партије где је то
примењиво.
Одговор наручиоца:
тачка 1.1 како је јасно и наведено се односи на преглед хидрантске опреме и
замену и уградњу резервих делова и потрошног материјала док се тачка 1.2 у
истој партији односи на поправку недостатака хидрантске инсталације.
за партију 1 у табели 1.1 у колони 9. предвиђена формула за добијање укупне
цене неодговара траженим услугама, по количини и јединичним ценама (услуга
под редним бројем 3 се не може добити по датој формули).
Одговор наручиоца: наручилац остаје при наведеним формулама и јасно
дефинисаним табелама, ставке које су обележене косим цртама се не сабирају и
не множе.

за партију 2, табеле 2.1 и 2.2 нису прилагођене роковима контролног испитивања
према одредбама Правилника. Логично би било да се у једној табели исказују
услуге периодичног испитивања ватрогасних апарата а у другој табели услуге
контролног испитивања једном годишње без обзира на врсту и тип истих, под
условом да је у Одељку 3 КД исказано који се апарати контролно испитују сваке
друге односно пете године ово само због континуитета испитивања (исправе о
претходним испитивањима морају бити доступне понуђачима- према одредбама
чл.25 став 5. Правилника власник односно корисник је дужан исправу о
контролисању чувати до следећег контролисања).
Одговор: Наручилац је КД дефинисао јасно сходно потребама и табеле прилагодио
траженим услугама. Наручилац остаје при захтевима из КД.
Није нам јасно како је наручилац у појашњењима за сваку партију навео цитат:
понуђач-добављач се обавезује да обезбеди резервне делове и потрошни
материјал потребан за пружање услуге и да исте фактурише по набавним ценама
из улазног рачуна добављача'', Како се у позиву за ову ЈН ради о услугама,
радовима и добрима који нису ослобођени плаћања ПДВ-а по нам се он мора
обрачунавати и плаћати између свих учесника.
Одговор наручиоца: Обзиром да се цене и понуде у јн упоређују без ПДВ-а цитат
се односи на саму цену без пдв-а на коју се свакако додаје или не додаје пдв у
зависности од врсте робе или услуге.
По партијама где се тражи и где је то примењиво, отклањање недостатака након
извршеног прегледа-испитивања јасно је да:
- понуђач доставља Наручиоцу пре одлучивања о позиву спецификацију за
потребне радове и резервне делове, при чему су дефинисани цена услуга и
резервних делова.
- ако наручилац сам обави све радове, то чини о свом трошку. Након горњих
интервенција, наручилац захтева нове прегледе-испитивања а да није дефинисано
по којим ценама. Како се ради о поновљеним контролисањима-испитивањима
логично би било да се обрачун врши по јединичним ценама из дате понуде по
врсти услуге за сваку партију где је то примењиво.
Одговор наручиоца: у свакој партији је дат јасан опис и захтева и начина
обрачуна извршених услуга те наручилац остаје у свему при наводима конкурсне
документације.

Комисија за јн 17/20

