Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавне набавке велике вредностиБрој: 3951/2
18.05.2015. године
Пожаревац
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП ОС
1.1.27/2015
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике
вредности број ЈН ОП ОС 1.1.27/2015, Набавка система предизолованих цеви за
потребе изградње и одржавања топлификационог система за конзумно подручје
Пожаревца и Ћириковца, 44163120 - Цеви за даљинско грејање, доставило је
наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 15.05.2015. године у 14,50 часова којим
тражи одговор на следећа питања:
У конкурсној документацији на страни 12-компетентност особља, наведено је:
„Послове на заваривању полиетиленских цеви и спојница могу обављати само
заваривачи који поседују важеће уверење о оспособљености издато у складу са
одредбама стандарда SRPS EN 13067 од стране тела за сертификацију особља
акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17024 или контролног тела
акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020.“
ПОЈАШЊЕЊЕ:
Стандардом СРПС ЕН448:2012 заваривање ПЕХД цеви врши се сходно тачки 4.4.3
(стр. 16), односно тачком 4.4.3.1 где се наводи да се процес заваривања полиетилена
изводи према документованој процедури у складу са Анексом Б истог стандарда.
Анексом Б тачка Б1 (стр. 28), дефинише се да заваривање могу изводити само
квалификовани заваривачи. За обуку и тестирање заваривача погледати ЕН489:2009
Анекс Ц.
Анексом Ц, стандарда ЕН489:2009 (СРПС ЕН 489:2012), тачка Ц1 (стр. 23), наведено је
да неопходан тренинг за ПЕ завариваче може организовати произвођач, добављач или
компетентна организација. Доказе о квалификацији треба издати наводећи пређену
обуку и стечене вештине.
НАПОМЕНА: Обука ПЕ заваривача цеви по ЕН 13067:2012 не наводи се ни у једном од
раније поменутих стандарда (ЕН448 и ЕН489), нити се стандард ЕН 13067:2012 налази
наведен у нормативним референцама стандарда ЕН448 и ЕН489.
ПИТАЊЕ: Да ли ће се вршити признавање уверења о стручној оспособљености ПЕ
заваривача издато од стране произвођача предизолованих система у складу са
Анексом Б стандарда СРПС ЕН448 односно у складу са Анексом Ц стандарда СРПС
ЕН489?
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:
Конкурсном документацијом у списку "Додатних услова за учешће у поступку" јавне
набавке, а везано за монтажу елемената за спајање система предизолованих цеви на
терену, траженао је да Понуђач располаже довољним кадровским и одговарајућим
техничким капацитетом и то:
o минимум 3 запослена на монтажи спојница на терену.
Као доказ који се подноси уз понуду за лица радно ангажована и задужена за монтажу
спојница на терену наведено је да Понуђач мора доставити Уверење о стручној
оспособљености издато од стране организације акредитоване за сертификацију
особља у складу са SRPS ISO/IEC 17024 или од стране произвођача система
предизолованих цеви.

Конкурсном документацијом се не тражи доказивање оспособљености ПЕ заваривача
(како је наведено на страни 12, у делу Компетентност особља, став 2) већ само
докази за лица ангажованa на монтажи спојница на терену (како је наведено на страни
12, у делу Компетентност особља, став 3), а за које ће се признавати и уверење о
стручној оспособљености издато од стране произвођача предизолованих цеви.
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама
наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
www.toplifikacija.rs.
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