ОШ " Вук Караџић"
Доситејева br.3
Бачка Паланка

Предмет:

Додатна појашњења за јавну набавку радова у отвореном поступку
ЈНОП бр. 4/18 – Адаптација котларнице на гас.

Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним појашњењeм од
24.9.2018. године, које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку бр.
4/18 – Адаптација котларнице на гас.
Питања:
1. Код пословног капацитета тражимо појашњење шта се захтева из
Стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006, а шта из стандарда SRPS ISO/IEC
17020.
Молимо појашњење у какавој је логичкој вези овај захтев са предмером.
2. Под тачком Технички капацитет, тражи се скела цеваста површине од 850
м2, као и хидраулична дизалица од 10 тона.
Молимо појашњење у каквој је логичкој вези овај захтев са предмером.
Oдговори на питања:
Поштовани,
Хвала Вам на вашем интересовању за ЈНОП бр.4/18 - Адаптација котларнице на
гас.
Сертификат SRPS ISO 17020 покрива аспект, да овај међународни стандард
садржи захтеве за компетентност тела која обављају контролисаље и за
непристрастност и кознистентност њихових активности контролисања. Он се
примењује на тела типа А, Б или Ц како је дефинисано у овом међународном
стандарду и примењује се у свакој фази контролисања. Напомена: фазе
контролисања обухватају фазу пројектовања, испитивања тела, почетног
контролисања, контролисања у употреби или надзор уграђених елемената.
Сандард 17020 и стандард 17025 су на истом нивоу компететности али се односе
на различите аспекте контролисања. Стандард 17020 који смо тражили у
конкурсној документацији се користи приликом испитивања уграђених елемената и
надзор. Надзорни орган мора испитати комплетне уграђене елементе (Правилник
о цертификату грађевинских производа, материјала и опреме који су у употреби
односно који се уграђују). Овај додатни услов је наведен јер се ради о
специфичном и врло деликатном објекту, јер се ради о објекту за образовање и
1

боравак деце у основномшколском узрасту те је неопходно испитати све елементе
који се уграђују у њега како не би дошло до негативних и штетних утицаја на децу
која бораве у тим објектима. Сандард 17020 је највиши ниво – ранг стандарда што
се тиче свих уграђених елемената. Он обухвата све остале стандарде испод њега.
Ставке на које се односи овај сертификат у конкурсној документацији везан је за
део ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА, табела ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН.
Стандард 17025 по свом обиму и опису акредитације између осталог се односи на
електрична испитивања електричних инсталација и наравно на испитивање
громобранске инсталације, а ставке на које се односи овај сертификат у конкурсној
документацији везан је за део ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА, табела ПРЕДМЕР и
ПРЕДРАЧУН, ставке нпр. 22 и 24.
Наручилац тражи да заинтересоава лица или потенцијални понуђачи испуњавају
одређене додатне услове, између осталог да испуњавају тражени технички
капацитет. Конкретно, тачке које се доводе у логичку везу са предметом расписане
јавне набавке су дате у Обрасцу структуре цена, на страни 29 од 41, тачка 4 као и
све остале ставке где је предвиђен рад на висини, те је тражење додатног услова
у директној вези са конкретном јавном набавком.
Наручилац поред наведеног тражи од потенцијалних понуђача и додатни услов
везан за технички капацитет, дизалицу хидрауличну 10т, а исто тако наводи на који
начин заинтересована лица могу да испуне тражене додатне услове. Наручилац
тражењем оваквих додатних услова жели да обезбеди да друга уговорена страна,
уколико дође до уговарања, успешно реализује потписани уговор.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку
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