ПРЕДМЕТ: Одговор на питање

Наш број: 2017-10396/7

Датум: 15.01.2018.

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 које смо добили дана 12.01.2018. године (електронским
путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у
ЈКП “Топловод” Обреновац под бројем 2018-10396/6 дана 15.01.2018. године, а које се
односи на јавну набавку добара – Калориметри (шифра јавне набавке: ЈНМВ-Т-34/17)
дајемо Вам одговор на исто:
Питање бр.1
Питање : У тендерској документацији, страна 5 – Техничка спецификација, наведено је
(EN1434 & MID). Да ли би уместо тога требало да стоји „сва мерила морају бити у
складу са Законском регулативом важећом у Републици Србији“?
Образложење:
MID је европска директива за мерне инструменте, која је обавезујућа за чланове Европске
уније. Нажалост, ми још увек нисмо у Европској унији и имамо своје законе, правилнике и
уредбе које регулишу област законске метрологије. Опширније информације могу се наћи
на сајту Дирекције за мере и драгоцене метале www.dmdm.org.rs.
Укратко, законска регулатива је следећа:
- Мерила топлотне енергије морају да имају типско одобрење издато од стране
„Дирекције за мере и драгоцене метале“ и прво оверавање обављено од стране
овлашћене лабораторије у РС, у свему у складу са Законом о метрологији
(СЛ.Гласник РС бр. 15/2016)
или

У складу са Правилником о мерилима (Сл.Гласник РС бр. 63/2013 и 95/2016), мерила
морају имати Rešenje o priznavanju inostranog uverenja Modul B - EC - Type Examination
Certificate – kao i Modul D – Certificate Quality Menagement System тј. признавање
постављања знака „CE“ и допунске метролошке ознаке „М“, издато од стране
Министарства привреде.
Сви послови везани за законску регулативу су обавеза овлашћеног увозника, а мерила која
нису у складу са важећим прописима не смеју се стављати у употребу, тј. не смеју се
користити за наплату испоручене топлотне енергије.
Одговор: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и врши измену
Конкурсне документације 34/17 у делу текста Техничке спецификације,
и то:
текст
„Уређај се користи за мерење испоручене топлотне енергије на месту предаје у топлотној
подстаници и монтира се на разводни вод. Пројектоване температуре 115°C PN16 , за полазни
вод, са припадајућим прикључним елементима ултразвучног мерила протока .“

мења се, и гласи:
„Уређај се користи за мерење испоручене топлотне енергије на месту предаје у топлотној
подстаници и монтира се на разводни вод. Пројектоване температуре 115°C PN16 , за полазни
вод, са припадајућим прикључним елементима ултразвучног мерила протока (сва мерила
морају бити у складу са Законском регулативом важећом у Републици Србији“

Питање бр.2
Питање : Да ли је уз понуду неопходно доставити копије Уверења о одобрењу типа и/или
Решење о признавању иностраних сертификата и знакова усаглашености?
Одговор: Да, потребно је доставити бар један од ових докумената. Измена Конкурсне
документације ће бити извршена у делу Техничка спецификација, на страни 5 од 35.
Рок за подношење понуда је 25.01.2018. године до 11:00. Отварање понуда биће
одржано истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 11:30.
Комисија за јавну набавку
ЈНМВ-Т-34/17

