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Број:5.2.-18280 

Дана: 03.07.2014.      

                                                                              

                                                               

Предмет: Одговор на питањe потенцијалног понуђача упућена путем 

електронске поште (maila)  дана 01.07.2014. за јавну набавку велике вредности 

услуга –услуга стручних института број 14/14-С. 

 

 Поштовани, 

 

Дана 01.07.2014. упутили сте нам путем електронске поште питање везано за 

јавну набавку велике вредности услуга – услуга стручних института број 

14/14-С. 

Питање гласи: 

 

1. У техничкој документацији јавне набавке рој 5.2.-15369/1 у оквиру 

прилога „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76 

закона о јавним набавкама и упутство како се  доказује  

испуњеност обавезних услова“, на страни 16, Испитивање и сервис 

изолационих апарата тачка д.;  да поседује акредитовану 

лабораторију за испитивање према стандарду  SRPS ISO/IEC – 

17025:2006, и са тим у вези на страни 17, став 2 тражии се „доказ 

издат од Акредитационог тела Србије о поседовању лабораторије 

за испитивање и сервис изолационих апарата према стандарду 

SRPS ISO/IEC – 17025:2006  

 

Морамо да скренемо пажњу на неколико ствари: 

- Акредитација лабораторије према стандарду SRPS ISO/IEC – 

17025:2006 за сервис апарата не постоји, те стога овај услов у 

конкурсној документацији не може испунити ниједно 

предузеће. 

- Део изолационог апарата је и боца испуњена 

ваздухом/кисеоником која према Правилнику 87-2011 о 

техничким захтевима за пројектовање израду и оцењивање 

усаглашености опреме  под притиском мора бити 

класификована у категорију 3, а услов за преглед и испитивање 

ове опреме је да предузеће поседује именовање издато од 

Министарства енергетике за разврставање опреме као и 

именновање за  контролу и испитивање опреме под притиском 
током века употребе, за које је услов акредитација по стандарду SRPS 

ISO/IEC – 17025:2006. 
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- Обзиром на много елемената који нису јасно дефинисани, а због саме 

природе ових послова сматрамо да ставке 13 – Испитивање изолационих 

апарата као и ставка 14 – Пуњење боца изолационих апарата медицинским 

ваздухом не припадају овој јавној набавци и да треба да буду предмет 

посебне набавке.  

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012), достављамо Вам у законском року одговор на постављено питање: 

         

С обзиром да се позивате на јавну набавку број 5.2.-15369/1 набавку услуга стручних 

института морамо Вам напоменути да је извршена измена конкурсне документације која је 

заведена под деловодним бројем 5.2.-16368 од 18.06.2014. коју можете преузети на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

   

1.    Постоје акредитоване лабораторије према стандарду SRPS ISO/IEC – 

17025:2006  за испитивање изолационих апарата и наш захтев се односио на то 

док сервис подразумева отклањање недостатака који се констатују испитивањем 

и након тога поновно испитивање што те лабораторије и чине, што можете 

проверити на сајту АТС. 

 

Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и 

оцењивање усаглашености опреме под притиском (сл.гласник РС 

87/2011) на који се потенцијални понуђач позива се не бави 

класификацијом опреме под притиском. Класификацијом опреме под 

притиском се бави Правилник о прегледу опреме под притиском током 

века употребе (сл.гласник РС 87/2011) и ту у прилогу 1 "Подела опреме 

под притиском према нивоу опасности", у дијаграму 2 пасус 2 стоји 

"Преносиви апарати за гашење пожара и боце за опрему за дисање 

класификовани су у категорију III". Међутим, у последњој измени тог 

правилника (сл.гласник РС 75/2013) наведени пасус је избрисан. 

Обавили смо разговор са једном лабораторијом  именованог тела за 

разврставање и они су нам рекли да се ватрогасни апарати и боце за 

изолациони апарат не разврставају. Потом смо обавили разговор са 

инспектором Гаћановићем, и он нам је рекао да би по европским 

нормама посао прегледа и испитивања ове опреме требало  да врши 

именовано тело за преглед и испитивање али да због огромних гужви то 

тренутно не обавља ни једно именовано тело. Затим смо позвали 

именовано тело за преглед и испитивање, Термо инжињеринг Панчево, 

и    они су нам потврдили да не врше преглед и испитивање 

изолационих     апарата. 

Према томе, као што смо вам претходно одговорили, постоје 

акредитоване лабораторије које то обављају. 

  

 

    Сматрам да су сви елементи за позиције 13. и 14. Потпуно јасно 

дефинисани за све установе које се баве овим послом и да се не 

требају искључити из ове јавне набавке. Пошто се ради о 
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захтевним  личним заштитним средствима, њихов преглед и 

испитивање морају обављати стручне установе (институти, 

акредитоване лабораторије...) Изолациони апарат, односно апарат 

за дисање је у нашој конкурсној документацији садржан у шифри 

35111000 општег речника јавних набавки 

 

 С поштовањем 

 

                                                       ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                               Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Достаити: 

- Наслову 

- Служби јавних набавки 

- Архива 


