Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/3 бр. 404-2-17/17-8
01.08.2017. године
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњење и измена Конкурсне документације у
поступку јавне набавкe мале вредности услуге извођења громобранске инсталације на
пословном објекту Испоставе Пријепоље: ЈН број 404-22-228/17-18.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15,
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 31.07.2017.
Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у вези са припремањем
понуде и изменом Конкурсне документације. Захтев, заведени код Наручиоца под бројем 404-217/17-7.
Питање заинтересованог лица
У вези набавке бр. ЈН 404-22-228/17-18 извођење громобранске инсталације на објекту у
Пријепољу достављамо следеће питање: У списку додатних услова за понуђача тражите
поседовање акредитације од АТС-а за испитивање електричних и громобранских инсталација.
Да ли сте упућени у то да извођач радова не може истовремено вршити испитивање
громобранске инсталације коју је сам извођач изградио, већ да то испитивање мора да врши
независна установа/фирма. Дакле за поседовање те акредитације од стране самог извођача
нема реалне потребе. Чак и да има, само испитивање громобранске инсталације не чини по
нама 3% процењене вредности набавке, тако да потпуно беспотребно бисте овим условом
ограничили конкуренцију. Молимо да стога уклоните овај захтев.
Одговор Наручиоца
Наручилац је предвидео испитивање, мерење и издавање прописаних атеста (позиција 12.
предмера и предрачуна), из разлога што је након извођења нове громобранске инсталације
потребно извршити и испитивање, мерење и издавање Извештаја о контроли громобранске
инсталације и прописаних атеста, односно у смислу да наведено испитивање обезбеђује
понуђач. Вршилац испитивања, кога обезбеђује понуђач, је овлашћена институција која мора
да испуњава прописане услове за обављање послова контроле/испитивања изведене
громобранске инсталације (поседије важећу акредитацију од АТС (Акредитационо тело Србије)
по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012 за контролисање електричних инсталација и
громобранских инсталација.
Имајући у виду наведено, будући да је поседовање важеће акредитације за контролисање
громобранске инсталације и еталонираног инструмента за испитивање исте, услов који треба
да испуни правно лице које ће извршити наведено испитивање, а не сам понуђач, то
Наручилац, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012 и
14/15, 68/15), врши измену Конкурсне документације и то на следећи начин:
Мења се тачка 4.2 Доказивање испуњености услова, Поглавља 4. Конкурсне документације,
Табела под насловом: ДОДАТНИ УСЛОВИ, тако да уместо:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
1.1 Да је понуђач у претходне 3 године (2016.2015.2014.) или
у току 2017. извршио минимум једну уградњу громобранске
инсталације;
1.2 Да понуђач поседије важећу акредитациију од АТС
(Акредитационо тело Србије) по стандарду SRPS ISO/IEC
17020:2012 за контролисање електричних инсталација и
громобранских
инсталација.
Статус
акредитације:
акредитован, статус суспензије: без суспензије.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.1. ИЗЈАВА
(Образац 4),
1.2 Копија важећег Сертификата
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КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

2.

Да понуђач има у радном односу или на други начин
ангажовано:
Најмање 2 дипломирана инжењера електротехнике,
од којих најамање једно лице са Лиценцом 450
(одговорни извођач радова електроенергетских
инсталација ниског и средњег напона.
Најмање 1 лице оспособљено за обављање послова
безбедности и и здравља на раду.
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

3.

Да понуђач поседује најмање један еталонирани
инструмент (мерило) за исптивање електричних и
громобранских инсталација.

-

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
- Копије М образаца или уговора о
раду/ангажовању, копије Лиценци
са потврдом ИКС да је иста важећа.
- Копија уверења о положеном
стручном испиту о практичној
оспособљености
за
обављање
послова безбедности и здравља на
раду издатим од стране надлежног
министарства.
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Копија УВЕРЕЊА О ОВЕРАВАЊУ
МЕРИЛА, издатог од Дирекције за
мере и драгоцене метале, органа
управе надлежног за послове
метрологије, или именованог тела.

Сада гласи:
Р.бр.
1.

2.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
1.1 Да је понуђач у претходне 3 године (2016.2015.2014.) или
у току 2017. извршио минимум једну уградњу громобранске
инсталације;
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач има у радном односу или на други начин
ангажовано:
Најмање 2 дипломирана инжењера електротехнике,
од којих најамање једно лице са Лиценцом 450
(одговорни извођач радова електроенергетских
инсталација ниског и средњег напона.
Најмање 1 лице оспособљено за обављање послова
безбедности и и здравља на раду.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.1 ИЗЈАВА
(Образац 4),
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
- Копије М образаца или уговора о
раду/ангажовању, копије Лиценци
са потврдом ИКС да је иста важећа.
- Копија уверења о положеном
стручном испиту о практичној
оспособљености
за
обављање
послова безбедности и здравља на
раду издатим од стране надлежног
министарства.

У складу са наведеном изменом Наручилац ће објавити измењену Конкурсну
документацију у којој ће видно обележити измене и Обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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