ПРЕДМЕТ: Одговори на питања и појашњење конкурсне документације

Наш број: 2017-2983/21

Датум: 04.05.2017.

Поштовани,
поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи:

Одговор:
Поводом постављеног питања која смо добили дана 03.05.2017. године (електронским
путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у
ЈКП “Топловод” Обреновац под бројем 2017-2983/20, а које се односи на јавну набавку
добара – Добра и радови на реконструкцији и санацији конзумних подручја према пројекту

(шифра јавне набавке: ЈНОП-Т-12/17) дајемо Вам појашњења на иста:
Питање бр.1
Питање : WPS-01 и WPS-03, на које нас упућујете у делу техничке спецификације за
технологију заваривања, су, уствари, квалификације технологије заваривања ЈКП
“Топловод” Обреновац и оне, према стандарду SPRS EN 15614-1: 2008 (SRPS EN 288-7 по којима су урађене ваше квалификације, не важи), важе само за ЈКП “Топловод”
Обреновац.
Понуђачи који учествују у ЈН 12/17 у тендерском делу услова за учешће (тачка 1.2.5.)
морају да поседују сертификат заваривачког погона EN ISO 3834:2008, па самим тим,
поседују сопствене технологије заваривања и квалификације технологије заваривања, на
основу којих ће израдити WPS-листе за сваки дати пречник заваривања.
Стога, треба брисати тачку са називом “Технологија заваривања” и Ваше WPS-01 i WPS03.
Одговор: У јавној набавци 12/17, Наручилац је дефинисао технологију спајања
заваривањем која ће бити примењивана приликом извођења радова на објектима који
су предмет јавне набавке. Наручилац је као један од најважнијих аката усвојио
„Технологије заваривања“ по којој ради од настанка предузећа 2008.године, а по
технологијама које су познате и распрострањене.

Од тренутка доношења и усвајања спецификације технологије заваривања сви
извођачи машинске монтаже предизолованих цевовода морају користити усвојену
технологију, које ће се Наручилац и даље придржавати.
Код свих понуђача понуђена специфицирана технологија заваривања мора
одговарати захтеваној (WPS-01 и WPS-03 које су у тендерској документацији
наведене као пример) и то пре свега:
1. Дефинисаним поступком заваривања
2. Дефинисаном врстом додатног материјала
Понуђач мора да понуди технологију заваривања са поступком 141 (ако је 1 пролаз –
зависи од дебљине зида цеви) или комбинацију (141 и 111 са базичном електродом –
ако има више пролаза). Понуђачи ће понудити спецификацију поступка заваривања
која гласи на њих али мора одговарати траженој.

Да би понуђачи били у равноправном положају, извођење заваривачких радова мора
се изводити према спецификацији технологије заваривања дефинисаној од стране
Наручиоца у конкурсној документацији ЈНОП-Т-12/17, чиме је унапред јасан начин и
поступак извођења поступка заваривања.

С обзиром да није дошло до измене конкурсне документације, рок за подношење
понуда остаје 18.05.2017. године до 12:00. Отварање понуда биће одржано истог дана, по
истеку рока за подношење понуда са почетком у 12:30.

Комисија за јавну набавку
ЈНМВ-Т-12/17

