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Предмет: Појашњење у вези Конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности добара – замена централе постојећег система аутоматске дојаве пожара
са дигиталном централом.

Путем

maila Наручилац је дана 06.05.2014. године примио захтев од
заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези
Конкурсне документације за јавну набавку добара – замена централе постојећег
система аутоматске дојаве пожара са дигиталном централом, у оквиру ког су
постављена следећа питања:
Питање:
Са сајта Портала јавних набавки преузели смо позив и конкурсну
документацију за горњу јавну набавку, с намером давања понуде по истој.
Пажљивим ишчитавањем конкурсне документације, за нас има неколико
нејасноћа, које су од битног значаја за давање одговарајуће понуда, па Вас
молимо да нам дате додатне информације или појашњења и то:
1. Поглавље 3.конкурсне документације није сачињено према одредбама
чл.70.до72. ЗЈН, а што се огледа у следећем:
1.1. Наручилац није изградио одговарајућу техничку документацију (пројекат
реконструкције стабилног система за откривање и дојаву пожара) на који је морао
прибавити сагласност МУП РС према одредбама члана 33.став 1.тачка 2. Закона о
заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр.111/2009), а на основу којег понуђачи
могу дати своје понуде транспарентно.
Без обзира на стручност лица Наручиоца које је учествовало у сачињавању
врсте, техничких карактеристика (спецификације), обзиром да се ради о јавном
објекту од посебног значаја, као и сигурносној инсталацији, Наручилац је морао
испоштовати захтев под тачком 1.
Како би потврдили ово наше мишљење, тражили смо од МУП РС Сектор за
ванредне ситуације у Београду, њихово мишљење и став по истом (наш допис
бр.046/14 од 05.05.2014.године) чију копију Вам достављамо у прилогу, а
доставићемо Вам и њихов одговор.
Предлажемо да се продужи рок за ову јавну набавку до добијања горњег
мишљења МУП-а, као претходног питања, а да се затим настави са поступком
јавне набавке, са изменом конкурсне документације.
1.2. У табели 3)1) Конкурсне документације под редним бројем 1,2 и3,
пошто не постоји одговарајућа пројектно-техничка документација, на основу чега
је изабрана централа која продужава тражени ''Apollo'' протокол и друге
карактеристике као и припадајући детектори пожара, без навођења еквивалентне
опреме и ко је извршио прорачун капацитета потребних акумулатора за резервно
напајање система?
1.3. У табели 3)1) конкурсне документације под редним бројем 5, тражи се
демонтажа постојећих детектора. Који је то тип детектора? Ако се ради о
јонизационим детекторима дима, што се може наслутити због захтева да понуђачи
имају одговарајућу лиценцу Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења, који
број јонизујућих детектора дима Ви желите да демонтирате и шта сте намеравали

са њима? Трајно одлагање извора из ових детектора се врши код Нуклерних
објеката Србије (као јединог овлашћеног правног лица).
1.4. Који тип система аутоматске дојаве пожара треба да се мења,
конвенционални (зонски)? Ако је постојећи систем коннвенционални, Ваша
инсталација захтева преправке које нису наведене у Табели 3)1), да би нови
адресабилни систем за дојаву пожара функционисао.
2. Захтев Наручиоца исказан у поглављу 5., дела 5.1.1. тачка 6. конкурсне
документације: '' да понуђач (или члан групе понуђача) има решење МУП РС о
испуњености услова за бављење пословима унапређења заштите од пожара,
којим је регулисано ко се може бавити пројектовањем и извођењем система и
мера заштите од пожара, у супротном Наручилац може захтевати да понуђачи
имају одговарајуће стручне кадрове за пројектовање и извођење оваквих
инсталација са лиценцама Инжењерске коморе или МУП РС, а не и решење МУП
РС о испуњености услова за бављење пословима унапређења заштите од пожара.
Мислимо да тражени критеријум треба избацити или га заменити
адекватним.
3. Захтев Наручиоца исказан у поглављу 5., дела 5.1.2., тачка 1.конкурсне
документације: ''да понуђач (или члан групе понуђача) има лиценцу Агенције за
заштиту од јонизујућег зрачења нуклеарну сигурност Србије за послове монтаже,
сервисирања, чишћења-привременог чувања јонизујућег детектора дима'' је пре
обавезан услов у делу 5.1.1. тачка 5.конкурсне документације(према одредбама
члана 75.став 1.тачка 5. ЗЈН), а не као додатни услов, што треба изменити.
4. Захтев Наручиоца исказан у поглављу 5.дела 5.1.2., тачка 2.конкурсне
документације: ''да понуђач (или члан групе понуђача) има – Сертификат о
успостављању СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ према SRPS ISO 9001/2008
за област пројектовања, уградња, сервисирање и испитивање система и опреме
заштите од пожара и сигналнокомуникационог система'', је његоводискреционо
право, али не са децидно наведеним областима (довољно је за услуге које се
захтевају или еквивалентним). Овако произилази за ја захтев писан строго према
одређеном наручиоцу који има овај ISO за набројане области, чиме се нарушава
начело обезбеђивања конкуренције из члана 10.ЗЈН.
Ако Наручилац инсистира да понуђачи треба да испуњавају и овај
критеријум он мора да се односи на област набавке и не сме бити
дискриминаторски.
Молимо вас да нам у складу са одредбама члана 20.ЗЈН потврдите пријем
овог захтева.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/2012) достављамо вам појашњење, на постављено питање:
Одговор:
Комисији за јавну набавку мале вредности добара – замена централе
постојећег система аутоматске дојаве пожара са дигиталном централом је
након пријема додатног појашњења, констатовала да је непрецизно сачињена
конкурсна документација. Сходно томе, донеће се Oдлука о обустави поступка
која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се у
писаном облику доставља заинтересованом лицу, и истовремено се информација
објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
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