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АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Предмет: Одговор на питање у поступку ЈН О.П. 02/2013 –
РЕЗЕРВНЕ КОМПОНЕНТЕ АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА
ВАЗДУХА (АМСКВ) СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), а у
вези јавне набавке број ЈН О.П. 02/2013 – Резервне компоненте аутоматских мониторинг
станица за квалитет ваздуха (АМСКВ) са услугом одржавања и сервисирања, достављамо
вам појашњење одговор на следећа:
Питање:

Обраћамо Вам се са захтевом за појашњење траженог услова техничког и кадровског
капацитета - 2 запослена лица са ВСС смер дипл. Инг. електротехнике која раде на
пословима одржавања и сервисирања, а која ће бити одговорна за извршавање уговора.
Сматрамо да, сада по први пут за ову врсту јавне набавке тражени услов није неопходан
за одржавање и сервисирање анализатора АМСКВ, имајући у виду природу анализатора. Као
овлашћени мступник дистрибутера анализатора за локално тржиште, као и оалашћени
сервис за одржавање анализатора АМСКВ са искуством од 10 година рада на пољу
аутоматског мониторинга квалитета ваздуха, искуство нам је да је за одржавање и поправку
анализатора АМСКВ довољно имати обучене и од произвођача ауторизована лица ССС
било*ког техничког смера. За овај навод можете погледати и нашу пуну документацију
према са Вама склопљеном Уговору о одржавању бр. 404-02-17/2011-03 од 26.09.2011, са
техничким особљем, њиховим сертиифкатима и ауторизацијама, стручном спремом и
референцама наше фирме којим установама је успешно извршавала и извршава послове
одржавања и сервисирања. Мишљења смо да и други даваоци услуга за исту врсту опреме
имају исти тип заспосленог техничког особља.
Читав процес одржавања апарата не захтева ВСС, не само због техничких
специјализованих радњи, већ и гледано из финансијског угла који веома утиче на давање
понуде, где радни сат лица са ВСС смера дипл. Инг електротехнике није у складу са радним
сатом лица са ССС, са битном чињеницом да ВСС није неопходна за лица која одржавају и
поправљају анализаторе АМСКВ.
Молимо да размотрите предметном јавном набавком тражени услов и измените га у
складу са природом и врстом тражене услуге.
Појашњење - Одговор
Наручилац остаје при захтевима дефинисаним конкурсном документацијом.
У складу са чланом 76 ЗЈН наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке.
Сходно томе наручилац је у конкурсној документацији одредио додатне услове за учешће у
предметном поступку јавне набавке у погледу техничког и кадровског капацитетета а
имајући у виду предмет јавне набавке.
2) Да понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетoм, и то:
E-mail: office@sepa.gov.rs
http://www.sepa.gov.rs

Немањина 22-26, 11000 Београд
Република Србија

тел.: 011 2861080
факс: 011 2861077

а.) Да има у сталном радном односу има најмање 2 запослена лица са ВСС смер дипл. Инг
електротехнике, која раде на пословима одржавања и сервисирања, а која ће бити одговорна
за извршење уговора,
б.) Да располаже са најмање два сервисна возила, за рад на терену;
в.) Да има сертификовано особље;
г.) Да има уведен систем управљања квалитетом ISO 9001-2008.
Наиме због комплексности система Агенције за заштиту животне средине, а чији су један део
АУТОМАТСКЕ СТАНИЦЕ ЗА МОНИТОРИНГ КАВЛИТЕТА ВАЗДУХА, лица са ВСС су
неопходна за извршење уговора на основу дефинисаног плана рада одржавања и
сервисирања и то у сегменту:
- провере преноса података и подешавања
- спровођење протокола након одржавања
- израда извештаја о сервисирању и одржавању након извршених радова

Овај допис представља саставни део конкурсне документације
Председник Комисије за јавну набавку
__________________________________
Драгана Богићевић

