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Број: 404-02-57/2015-06

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд, 04.11.2015.

ПРЕДМЕТ : ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈН МВ 18/2015 - Текуће
поправке и одржавање лабораторијске опреме (ознака из Општег речника набавки:
50410000 - Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу)
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12,
14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 18/2015 - Текуће поправке
и одржавање лабораторијске опреме достављамо вам одговоре на следећа питања:

ЗА ПAРTИJУ 3
- Сервисирање и провера рада комплетних система и одржавање опреме произвођача
,,Elga”(системи за пречишчавање воде)
Питање бр.1.:
Strana 8, dodatni uslovi, tačka 2.3
Ako je moja firma registrovan ponuđač, da li je potrebno da dostavljam potvrdu da firma
nije pod stečajem i da nad njom nije pokrenut stečajni postupak? Takođe, obzirom da se radi
o JNMV, rok od 10 dana, odn. 5 radnih dana koliko realno ponuđači imaju na raspolaganju,
je apsolutno prekratak za dobijanje ovakve potvrde od strane nadležnih organa Republike
Srbije?
ОДГОВОР :
Да, довољно је доставити Извод из Регистра понуђача да би понуда била
прихватљива.
Питање бр. 2.:
Strana 8, dodatni uslovi, tačka 2.2
Partije 1 i 2 pokrivaju izuzetno sofisticiranu opremu koja se može nabaviti samo kod
proizvođača. Servis, rezervni delovi i potrošni materijal takođe. Međutim, partija 3 - sistemi
za prečišćavanje vode "Elga" su aparati koji se mogu nabaviti u gotovo svim veleprodajnim
centrima (VWR, Kefo-LLG, Wenk LabTec, ...) kao i rezervni delovi i potrošni materijal
za te aparate.Stoga, nije potrebno da ponuđač bude autorizovan od straneproizvođača
opreme i da to bude garant za ugradnju originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala
- mogu se nabaviti skoro bilo gde. Predlažem Komisiji da za partiju 3 - Elga - dozvoli da
ponuđač servisnih usluga ne mora da bude autorizovan od strane proizvođača, ali da,
naravno, mora da ima autorizovanog servisera za tu vrstu aparata. Tvrdimo da u Srbiji ima
bar 5 servisera koji su autorizovani za servis predmetne opreme i trenutno nisu zaposleni
kod firme koja je autorizaciju dobila tek pre 5 meseci za tržište Srbije i koja servisere
dovodi iz inostranstva uz velike troškove za krajnjeg korisnika. Ako je neka firma
autorizovana od strane proizvođača, to još uvek ne znači da ima iskusne servisere koji
poznaju aparate i mogu eventualne probleme da otklone u najkraćem roku. Takođe,
autorizacija nije ekskluzivna, u suprotnom bi morali da pokrenete pregovarački postupak sa
datom firmom iz Slovenije koja ima ogranak u Srbiji. Na kraju, i napomena da bi se time
poštovalo i načelo povećanja konkurentnosti saglasno Zakonu o javnim nabavkama i benefit
bi bio i na
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strani ponuđača i na strani krajnjeg korisnika kada za to postoje uslovi - a u ovom slučaju
postoje.
Molim da potvrdite da za Partiju 3 - Elga nije neophodno priložiti autorizaciju proizvođača.
ОДГОВОР :
Да , прихвата се да понуђач сервисних услуга не мора да буде ауторизован од стране
произвођача, али да мора да има ауторизованог сервисера за ту врсту апарата.
ДОКАЗ :
Сертификат о обуци сервисера издат од стране произвођача опреме
Питање бр.3.:
Strana 8, dodatni uslovi, tačka 2.1
Molim Komisiju da definiše pojam "važeći sertifikat" za servisera. SEPA raspolaže
aparatima koji su nabavljeni 2005. i 2007. godine. Da li u sertifikatu treba da bude naveden
eksplicitno aparat za koji je serviser ovlašćen ili ne? Ako se misli na vremenski važeći
sertifikat, to onda apsolutno nema smisla, pošto sertifikati Elga nemaju vreme trajanja, već
samo datum izdavanja i drugo: da li istekom važenja sertifikata i serviser naprasno, kao
flash-memorija, zaboravlja da servisira predmetni aparat?
Molim Komisiju da potvrdi da je dovoljno da se za partiju 3 – Elga dostavi sertifikat izdat
od strane Veolia/ Elga da je serviser autorizovan za servisiranje opreme Elga bez ikakvih
daljih ograničenja/ uslovljavanja šta u tom sertifikatu treba da piše, tj. da se prihvati
standardna forma sertifikata Veolia/ Elga.
ОДГОВОР :
Да, прихвата се стандардна форма сертификата ,,Veolia/ Elga“за сервисера

Овај допис представља саставни део конкурсне документације.
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