Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље – ЈН број 1.33/16 ОП

Додатне информације
односно појашњење Конкурсне документације
Потенцијални понуђач у јавној набавци број 1.33/16 ОП – „Пумпни агрегат за црпну
станицу „Шевељ““, дана 19.01.2017. године, путем e-maila затражио је појашњење
Конкурсне документације и поставио следеће питање на које је Комисија за спровођење
набавке, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,
14/15, и 68/15) и одредбама Конкурсне документације, одговорила:
Питање1:
У вези додатног услова 7. за учешће у поступку :
„Да је испоручилац опреме уједно и овлашћени сервисер за испоручену опрему који је у
претходне 3 године бар једном у току сваке године извршио сервис или уградњу пумпе у
објекте водоснабдевања, капацитета минимално 160 kW или више“ и гласи:
- Обзиром да пумпе са аксијално раздељеним кућиштем имају широку примену
(водоснабдевање, процесна индустрија, топлификација, иригација...)да ли је као доказ
испуњености наведеног услова довољно навести доказе који се односе на тип пумпе
са аксијално раздељеним кућиштем, која има снагу мотора 160 kW или већу од 160 kW,
а која је уграђена и ради у неком другом систему (значи не искључиво у систему
водоснабдевања)?
Одговор:
Поступајући по примљеном захтеву за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације, Комисија је размотрила како питање тако и наведени додатни
услов.
Пошавши од циља који се желео постићи постављањем овог услова, да се обезбеди
понуђач који је овлашћени сервисер и који има искуство у вршењу сервиса односно уградње
предметних пумпи, Комисија је размотривши достављено питање, утврдила да се
постављени циљ може остварити и уколико постоји искуство у уградњи и сервису ових
пумпи невезано за врсту система у који се уграђује односно сервисира, док год се односи на
пумпе снаге мотора 160 kW или веће од 160 kW.
У том смислу, Комисија је одлучила да ће прихватити доказе о испуњености
овог услова уколико се они односе на уградњу или сервис пумпних агрегата
капацитета минимално 160 kW или више у објекте водоснабдевања или у неке друге
системе (топлификација, иригација, процесна индустрија и сл.).
Комисија ће сматрати да су такви докази одговарајући у погледу доказивања овог
додатног услова (али не и следећег додатног услова, број 4. који се односи на искуство
понуђача у испоруци ових пумпи „Да је у претходне 3 године (период од 3 године од дана
објављивања Позива за достављање понуда) испоручио пумпе снаге од 160 kW или више у
објекте за водоснабдевање у вредности од минимално 18.000.000 динара.“ где ће и даље
инсистирати да се испуњеност услова доказује искључиво кроз испоруку у објекте
водоснабдевања).
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