Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавне набавке велике вредностиБрој: 3600/2
14.05.2015. године
Пожаревац

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП ОС
1.1.6/2015
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике
вредности број ЈН ОП ОС 1.1.6/2015, Набавка арматуре и мерно – регулационих
сетова (МРС) за потребе изградње ТС, 38418000-калориметри ,доставило је наручиоцу
писани захтев путем e-mail-а дана 11.05..2015. године у 14,57 часова којим тражи
одговор на следеће питање:
На страни 16. поменуте јавне набавке у оквиру "начина спровођења контроле и
обезбедења гаранција квалитета" наводите да "за иностране исправе: сертификате,
извештаје о испитивању, декларације о усаглашености, уверења о контролисању или
друге документе којим се потврдује усаглашеност производа са захтевима иностраног
техничког прописа, потребно је да понуђач достави решење о признавању важења
иностране исправе, односно знака усаглашености, надлежног министра Владе
Републике Србије у складу са важећом Уредбом о начину признавања иностраних
исправа и знакова усаглашености. Сви инострани сертификати морају бити преведени
и оверени од стране овлашћеног судског тумача".
Прво питање:
Обзиром да сви наши сертификати и остали побројани документи у себи садрже
европске норме на које се позивате и да је домаћи стандрад креиран на бази
европског, па тако поред ознаке "ЕН" и броја стандарда имамо придодато само
"СРПС", да ли је довољно доставити овако добијене сертификате?
Друго питање је више констатација:
Није нам познато да ико у Србији поседује сертификате за тражену опрему преведену
од стране овлашћеног судског тумача, нити смо се до сада сусретали са таквим
захтевом, па Вас молимо да размотрите одустајање од овог захтева као сувишног
обзиром да Вам прети опасност да не добијете ни једну исправну понуду.
У вези са наведеним а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) обавештавамо заинтересовано лице
следеће:
Одговор 1:
Уколико сертификати и остали побројани документи у себи садрже европске норме на
које се наручилац позвао и обзиром да је домаћи стандрад креиран на бази европског,
па тако поред ознаке "ЕН" и броја стандарда поседује придодато само "СРПС",,
довољно је доставити овако добијене сертификате.
Одговор 2:
Услови наручиоца наведени на страни 16. конкурсне документације важе само за
документацију на коју се односи УРЕДБА о начину признавања иностраних исправа и
знакова усаглашености ("Службени гласник РС", бр. 98/09) и односи се на производе
израђене у складу са иностраним техничким прописима различитим од EN и SRPS EN
стандардизације наведене у техничким захтевима ЈН 1.1.6/2015.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) наручилац објављује на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

