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Предмет: Одговор на питање у отвореном поступку јавне набавке ЈН 5/2014 Набавка материјала за изградњу цевовода за снабдевање водом насеља ВрхпољеДрлаче-Горња Трешњица
Дана 25.11.2014.године, Наручилац ЈКП „Стандард“ Љубовија, у отвореном поступку
јавне набавке бр.5/2014 - Набавка материјала за изградњу цевовода за снабдевање водом
насеља Врхпоље-Дрлаче-Горња Трешњица, примио је захтев за појашњење конкурсне
документације предметне јавне набавке.
Наиме, потенцијални Понуђач је истакао страну 5/27 кнкурсне документације и то део
где су наведени технички услови за цеви за воду, где је као услов постављено „да цеви
буду атестиране у складу са стандардом EN 12201 о чему ће сведочити DVGW атест или
одговарајући аквивалент у форми појединачних извештаја о испитивању које захтева
тражени сертификат, издат од стране акредитованих лабораторија по ISO IEC 17025, не
старијих од 12 месеци од датума предвиђеног за отварање понуда, као обавезни прилог уз
испоручене цеви“.
У том смислу потенцијални Понуђач поставио је питање: „да ли и DVGW атест не
може бити старији од 12 месеци од датума предвиђеног за отварање понуда“, као и „да ли
се тражени атест односно његов еквивалент представљају обавезан прилог приликом
испоруке цеви или као обавезан прилог приликом достављања понуде“.
Поступајући по примљеном питању и сугестији потенцијалног понуђача, Наручилац у
смислу члана 63 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012) одговара
потенцијалном Понуђачу, те одговор и појашњење објављује на порталу Управе за јавне
набавке, као и на свом сајту.
Што се првог дела питања тиче одговор је следећи:
DVGW атест не подлеже временском, ограничењу у смислу постављеног услова
од 12 месеци за његов одговарајући еквивалент, обзиром да DVGW атест свакако
подразумева сталну и континуирану контролу квалитета цеви и то на принципу
провере „случајној узорка“ и то без најаве током целе календарске године (то и јесте
управо одлика овог стандарда који га издваја од других у погледу квалитета).

Што се другог дела питања тиче, одговор је следећи:
Наведени докази су потребни приликом испоруке самих цеви (како је и
постављено у конкурсној документацији) по потписаном уговору, а не приликом
достављања конкурсне документације, те у том смислу није потребна измена
конкурсне документације нити продужење рока за подношење понуда. Наиме, сваки
потенцијални понуђач мора рачунати на испуњење наведених техничких услова
приликом подношења понуде, односно мора имати у виду да је то предуслов да
конкурише, иако сама та чињеница неће бити разматрана прикилом стручне оцене
понуда и доделе самог уговора по отварању понуда, јер се испуњење тих стандарда
подразумева и биће контролисано приликом испоруке самих цеви. Међутим,
уколико би, хипотетички, Понуђач коме се додели уговор испоручио цеви без
наведеног доказа о техничким условима, уговор би био раскинут и била би
активирана банкарска гаранција за добро извршење посла као својеврсна врста
казне за неозбиљност понуђача у конкретном случају, те сви потенцијални понуђачи
то морају имати у виду приликом подношења самих понуда.
Нвала на разумевању.
С Поштовањем.
У Љубовији, дана 28.11.2014.године.
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