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
3.10.2018. године, које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку бр.
4/18 – Адаптација котларнице на гас.
Питања:
Poštovani,
molim Vas da mi odgovorite na pitanje u vezi JNOP 4/18:_
Na strani 9 se u delu Tehnički kapacitet trazi:
" - Da primenjuje ocenjivanje usaglašenosti - zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju
kontrolisanje SRPS ISO 17020
- Standard SRPS ISO/IEC 17025:2006"
Pitanje:
1. Zašto se koristi stara verzija standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 jer po toj verziji
standarda nepostoji akreditovano telo u Republici Srbiji?
2. Da li ovo znači da ponuđač treba da ima sertifikat o akreditaciji po standardu SRPS ISO
17020 i ako ne koja je to vrsta sertifikata koji treba da priloži?
3. Da li ponuđač treba da ima sertifikat o akreditaciji po standardu SRPS ISO 17025:2006
i ako ne koja je to vrsta sertifikata koji treba da priloži?
4. Da li se prihvata verzija standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017?
Na kraju smatramo da je javni poziv suprotan čl.10. ZJN zbog gore navedenog zahteva
ograničava konkurenciju jer ističe neopravdani zahtev ponuđaču da dokazuje ispunjenost
standarda u oblasti akreditacije koji se po pravilu zahtevaju od tela za ocenjivanje
usaglašenosti a ne od izvođače radova jer je predmetna JN Adaptacija kotlarnice na gas
a ne ocenjivanje usaglašenosti.
Predlažemo da se ovaj zahtev isključi iz JNOP br.4/2018.
S poštovanjem..
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Oдговори на питања:
Поштовани,
Хвала Вам на вашем интересовању за ЈНОП бр.4/18 - Адаптација котларнице на
гас.
Даље, у захтеву наручиоца,Образац структуре цена - Техничких карактеристика и
описа где се тражи да Извођач изврши испитивање и контролу инсталација са
издавањем потребних атеста, тачка 24, директно се односи на тражене додатне
услове.
Како нам је важно да се извођење предметних радова изврши квалитетно, доказ о
компетенцијама у Србији се проверава од стране Стручних експерата из АТС.
Сматрамо да компетенције за такво испитивање имају искључиво организације
које су Акредитоване било као Лабораторије или Контролно тело.
Пошто се стандард SRPS ISO/IEC 17025, мењао са 2006 на 2017, нисмо хтели да
елиминишемо правна лица која још нису ускладила пословање по новом
стандарду, јер АТС није успео да изврши циклус овлашћивања по новом
стандарду за све Лабораторије. Тако да ваша тврдња да је јавни позив у
супротности са чл.10. ЗЈН не стоји, јер управо тражењем оваквих додатних услова
Наручилац омогућује да се на ову јавну набавку јави што више заинтересованих
лица.
Према томе прихватићемо Стандарде понуђача који могу да приложе SRPS
ISO/IEC 17025:2006 или SRPS ISO/IEC 17025:2017,односно SRPS ISO 17020:2012.
Из свега наведеног Наручилац остаје при траженим обавезним и додатним
условима везаним за ову јавну набавку.

С поштовањем,
Комисија за јавну набавку
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