Република Србија
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Евиденциони број: 404-66/15-7
Датум: 25. 09. 2015.

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 27/15 – ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА, ЕЛЕКРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА НИСКОГ НАПОНА И ТРАФО
СТАНИЦЕ, ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ ТАКО ДА СЕ СВАКА ПАРТИЈА МОЖЕ
УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО
За јавну набавку добра у отвореном поступку бр. 27/15 – „Преглед и испитивање
громобранских инсталација, елекричних инсталација ниског напона и трафо станице,
обликована у три партије тако да се свака партија може уговарати засебно“, постављена су
следећa питањa понуђача:
Питањe:
“Kontrolisanje elektro i gromobranskih instalacija izvodi se prema standardu SRPS ISO/IEC
17020:2012, tj ispitivanje i kontrolisanje izvodi Kontrolno telo koje je u svom obimu akreditacije
od strane ATS-a Srbije, akreditovano da vrši kontrolisanje navedene instalacije.
1. Da li investitor zahteva da se ispitivanje elektro i gromobranske instalacije izvede od strane
akreditovane firme, kako bi dobili validne izveštaje o kontrolkisanju navedenih instalacija?”
Одговор:
Предмет јавне набавке је периодична контрола – мерење постојеће (старе) електро и
громобранске инсталације и за то исто наручилац не инсистира да понуђач буде сертификован
у АТС-у.

Питањe:
“Kontrolisanje elektro i gromobranskih instalacija izvode KONTROLORI, koji su ovlašćeni od
strane ATS-a, za izvođenje navedenih radova i potpisivanje izveštaja. Shodno tome
elektrotehničari- serviseri nisu kvalifikovani za pregled navedenih instalacija i mogu biti
angažovani samo kao pomoćni radnici. (10 servisera da voze jednog elektroinženjera sa
licencom 450 u 6 vozila koji je merodavan da pregleda električne instalacije).
2. Da li investitor ostaje pri tome da je potrebno 10 servisera - elektrotehničara (koji nisu
kontrolori) za izvođenje navedenih radova?”
Одговор:

Број и структура неопходних извршиоца, као и превозна средства, су одређени на основу
специфичности објеката (велики број удаљених станица и објеката)
Наручилац ће прихватити и понуду понуђача који је сертификован у АТС-у, али неће
одбити ни понуде осталих понуђача који испуњавају у конкурсној документацији тражене
услове.
Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације, за Партију 1 и Партију 2.
за Комисију за јавну набавку
Божо Марковић, дипл. проф. одбр.

