ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊA У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ УСЛУГE – СЕРВИСИРАЊЕ ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА И ХИДРАНАТА
(ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/2019), ОД 21.2.2019. ГОДИНЕ
Потенцијални понуђач је поставио следећa питањa, у коме тражи додатне информације у
предметном поступку:
Питање број 1:
На страни бр.4 тендерске документације у делу Техничке спецификације наведени су
типови ПП апарата као и услуге које је потребно извршити ( периодично контролисање,
пуњење апарата прахом,гасом, испитивање на ХВП, фарбање и др.).
Молим Вас да техничку спецификацију урадите у складу са Законом о јавним набавкама тј.
да наведете следеће:
- укупан број ПП апарата по типовима као и укупан број хидраната
- број ПП апарата и хидраната по објектима на којима се налазе
- број ПП апарата предвиђених за испитивање на ХВП
- број ПП апарата предвиђених за пуњење
- број ПП апарата предвиђених за фарбање и др.
Да би могли да доставимо понуду молимо Вас да допуните Техничку спецификацију са
наведеним подацима јер на овај начин фаворизујете понуђача који тренутно обавља
предметну услугу.
Уколико не извршите допуну Техничке спецификације бићемо принуђени да уложимо
Захтев за заштиту права.
Одговор:
Чланом 63, став 2. Закона о јавним набавкама прописано је да заинтересовано лице
може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана
пре истека рока за подношење понуде.
Конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда у предметном
поступку одређено је да рок за подношење понуда истиче 22.02.2019. године, док је
питање потенцијалног понуђача примљено 19.02.2019. године, из чега произилази да
је питање постављено неблаговремено, односно након истека рока из члана 63, став
2. Закона о јавним набавкама.
Такође, још једном наглашавамо да се противпожарни апарати и хидранти налазе на
нешто мање од 200 локација на територији целе Републике Србије,а да се тачан број
и структура распореда локација може видети на сајту Републичког геодетског завода,
где су наведене све организационе јединице. Сервисирање противпожарних апарата
и хидраната вршиће се сукцесивно у свим организационим јединицама Републичког
геодетског завода, у складу са планом и истеком рокова за сервисирање истих.
Сервисирање ће се обављати до утрошка средстава из уговора односно до
временског истека уговора, а у рачуну ће се посебно исказати вредност норма сата
за извршене услуге, укупан број сати за извршене услуге, уграђени делови, вредност
уграђених делова, потрошног материјала, стварни трошкови горива и др.
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