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Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
(чл.76. Закона)
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач мора да располаже техничким
капацитетом и то:
1) да поседује најмање 5 (пет) возила од којих
су:
- 3 (три) теретна,
- 2 (два) путничка
2) Да понуђач располаже најмање са:
 Пословним (канцеларијским)
простором не мањим од 250 квадрата
 Производним (радионичким)
простором не мањим од 200 квадрата
 Магацинским простором не мањим од
400 квадрата
3) Алат, софтвер и опрема неопходан за
реализацију предметне набавке:
Licencirani ЕPLAN profesional 2.0 SP1
 Licencirani AutoCadLT2014AutodeskRET
 Osciloskop AC/DC current probe 5 kom
 Multimetar digitalni 5 kom
 Lemilice 5 kom
 Сет oсновног електричарског алата 1
0 komпл.
 Преносиви рачунар са инсталираним
софтвером за програмирање PLC

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
(чл.77. Закона)
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

1) доказ за возила: фотокопија очитане
саобраћајне
дозволе
и
полисе
осигурања, а уколико возилa нису у
својини понуђача и копију уговора који
представља
основ
за
поседовање/располагање возилом
2)доказ за пословни простор – доказ о
власништву или фотокопија уговора о
закупу (уколико је у својству закупца),
уговора о пословно-техничкој сарадњи
(уколико је у својству корисника) и
слично.

3) доказ за опрему - пописна листа са
средстима са стањем на дан
31.12.2019. године уз обавезно
обележавање маркером тражених
ставки

ПРИМЕДБЕ

Предмет ЈН је испорука опеме- 110 станица катодне заштите (ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈ
У РАЗВОДНОМ ОРМАНУ) уз давање техничке подршке приликом уградње.
1)

Нема оправдања да понуђач /продавац робе мора да поседује 3
теретна и 2 путничка. Робу понуђач може да пошаље камионом
ауто превозника, такође робу понуђач може и да увезе, купи и
директно да пошаље у магацин Инвеститора курирском службом.
Нема оправдања да понуђач мора да има 3 теретна и 2 путничка
возила.

ЗАХТЕВ: ДА СЕ ИЗБАЦИ ДОДАТНИ УСЛОВ ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ПОД 1
(ЈЕДАН)
2)
Нема оправдања да понуђач мора да има наведене пословне
просторије. Понуђач може да купи и препрода робу без да је
потребан пословни простор тражене квадратуре. Предмет ЈН није
складиштење робе нити смештај радника.
ЗАХТЕВ: ДА СЕ ИЗБАЦИ ДОДАТНИ УСЛОВ ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ПОД 2
(ДВА)
3)

Напомена:
- у случају да понуду подноси група
понуђача, те уколико више њих
заједно испуњавају тражени услов
ове доказе доставити за те чланове.
- у случају да понуђач подноси понуду
са подизвођачем, ове доказе не треба
доставити за подизвођача
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Нема оправдања да се тражи да понуђач има одређени алат,
софвер и опрему јер иста НИЈЕ неопходна за реализацију
предметне набавке. Пре свега понуђач предметну робу може да
купи као готов производ и прода Наручиоцу. ЈН не обухвата
никакве радове да би био потребан алат. Станице катодне
заштите могу бити фабрички подешене и нема потребе да се на
терену подешавају софтвером на лаптопу. Можда неки понуђач
има такво решење али то није правило.

Лиценцирани ЕPLAN profesional 2.0 SP1, то је програм за
шемирање, пројектовање електро инсталација.
Понуђач може да робу купи и препрода не мора да се
бави пројектовањем електроормана. Као друге, нема
оправдања да се тражи да произвођач ради шемирање
баш у програму Лиценцирани ЕPLAN profesional 2.0 SP1,
кад то може да се ради у више других програма. То је
као да је захтев да понуђач мора да користи нпр. BOSCH
алат а не сме неки други којим постиже исте резултате.

Нема оправдања да понуђач мора да има искључиво
Лиценцирани AutoCadLT2014AutodeskRET. За потребе
породаје предметне робе не треба му никав софтвер за
DWG фајлове (техничко цртање). Ако је разлог слање
шеме ормана у DWG формату, то може да се уради и са
бесплатним DWG програмима, који се продају без
лиценце.



Нема оправдања да понуђач робе треба да има
Osciloskop AC/DC current probe 5 kom. Предмет ЈН је
испорука добара (АСКЗ) и никакво ангажовање
осцилоскопа није потребно. Можда произвођач АСКЗ
или прозвођач дела у АСКЗ користи сличну опрему
(осцилоскоп) у производњи али не мора и понуђач.
Станице катодне заштите могу бити фабрички
подешене тј. АСКЗ су готов производ које не треба да
се подешава са осцилоскопом при уградњи. Можда
неки понуђач има потребе да накнадно подешава АСКЗ
на терену са осцилоскопом али то је није правило.



Нема оправдања да понуђач/продавац робе треба да
има 5 ком Мултиметара јер предмет ЈН нису никакви
радови. Подаја робе не захтева никаква мерења са
унимером.
Нема оправдања да понуђач/продавац робе треба да
има 5 ком лемилица јер ЈН - подаја робе не захтева
никакве радове па ни лемљење.
Нема оправдања да понуђач/продавац робе треба да
има 10 комплета алата јер ЈН - подаја робе не захтева
никакве радове.
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Нема оправдања да понуђач/продавац робе треба да
има Преносиви рачунар са инсталираним софтвером за
програмирање PLC јер - подаја робе не захтева никакве
радове. Станице Катодне Заштите могу бити фабрички
подешене, чим се убаци СИМ картица имају
комуникацију није неопходно никакво накнадно
подешавање. Можда неки понуђач има техничко
решење које захтева накнадно подешавање на терену
али то је његов индивидуални приступ а не правило.



НЕМА ОПРАВДАЊА ДА СЕ ТРАЖИ ДА ЈЕ СВА ОПРЕМА
ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ У СПИСКУ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2019. Поготово што предмет
ЈН нису радови већ набавка материјала, нити су
тражени алат и опрема упоште потребни за испруку
станица катодне заштите.

ЗАХТЕВ: ДА СЕ ИЗБАЦИ ДОДАТНИ УСЛОВ ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ПОД 3
(ТРИ)

2.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач мора да располаже довољним
кадровским капацитетом- односно да има у
радном односу и/или ангажованих по другом
одговарајућем уговору у складу са Законом о
раду, лица са важећим лиценцама, најмање 4
(четири) дипломирана инжењера техничке
струке и то:

Као доказ доставити „М“ обрасце
(пријава/одјава) за сва наведена лица
која су запослена код понуђача или
копије уговора о ангажовању лица ван
радног односа код понуђача (нпр. уг. о
привременим
и
повременим
пословима или уговор о делу) у складу
са Законом о раду:

3
(три)
дипломирана
инжењера
електротехнике од чега најмање 2 инжењера са
важећим личним лиценцама број 353 или 350 и
лиценцама 453 или 450.
- 1 (један) дипломирани инжењер машинства
са лиценцама 330 и 430

Предмет ЈН је испорука робе уз техничку подршку.
Нема оправдања да се тражи да понуђач има 4 електроинжењера да би
испоручио робу и обучио 2 радника наручиоца за монтажу. За технички подршку
која подразумева обуку 2 радника Наручиоца, довољан је ЈЕДАН техничар.
ЗАХТЕВ: ДА СЕ ИЗБАЦИ ДОДАТНИ УСЛОВ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

- фотокопије важећих тражених
лиценци са потврдама Инжењерске
коморе Србије из којих се види да
Одлуком суда части издате лиценце
нису одузете као и да је измирена
обавеза плаћања чланарине Комори
Напомена:
У случају да понуду подноси
група понуђача, те уколико више њих
заједно испуњавају тражени услов,
ове доказе доставити за те чланове.
- У случају да понуђач подноси
понуду са подизвођачем, ове доказе
треба доставити за подизвођача
који ће вршити тај део посла

3.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач мора да располаже довољним
пословним капацитетом и то:
- А) да има Важеће ISO стандарде: ISO 9001,
ISO 14001, ISO 27001, ISO 29001 «или
одговарајуће» којим се потврђује да су
уведени тражени стандарди
- Б) да је у периоду од 01.01.2018. године до
дана објављивања позива за подношење

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

А)
Фотокопије
важећих
ИСО
сертификата или других одговарајућих
сертификата, којим се потврђује да су
уведени тражени стандарди

Нема оправдања да се тражи поседовање наведених стадарда јер ЈН не
подразумва никакве радове. Свако предузеће које испуњава обавезне услове
би требало да има право да испоручи предметну робу Наручиоцу.
ЗАХТЕВ: ДА СЕ ИЗБАЦИ ДОДАТНИ УСЛОВ ЗА ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Б) Образац “Списак најважнијих
испоручених добара” са потврдама
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понуда, испоручио корисницима на
територији Републике Србије најмање 20
истих или сличних аутоматских станица
катодне заштите

наручилаца, износима и датумима
набавки (Обрасци 6 и 6а, Поглавља V
конкурсне документације)

Молимо вас да уважите наше примедбе и захтеве за изменом додатних услова у ЈН бр. Д-86/В/2020-ТЕ јер фаворизују одређеног понуђача, у
противном ћемо поднети захтев за заштиту права.

Oдговор:

Додатни услови по ЈН Д-86/В/2020-ТЕ, дефинисани су у складу са уобичајеном процедуром наручиоца да набавља опрему од добављача који
задовољавају минималне услове озбиљности и поузданости (одговарајући ISO стандарди,), а имајући у виду квалитет и обим испоруке. Потенцијални
понуђач кроз достављени сет питања покушава да елиминише све или већину додатних услова уз образложење да понуђач може да купи тражену робу
на тржишту и да је препрода наручиоцу.
Тражену опрему по захтевима наручиоца није могуће купити на тржишту као стандардан готов производ, већ је неопходно:







израдити техничку документацију за израду исте (за ово су потребни одговарајући технички образовани кадрови и алати као што су: Eplan и
AUTOCAD), у складу са техничким захтевима наручиоца,
извршити набавку неопходних компоненти и материјала за производњу наведене робе,
произвести исту (за ово су потребни одговарајући сетови алата и опрема),
испитати је у складу са техничким захтевима (за ово је потребна испитна и мерна опрема),
прописно је упаковати и
испоручити наручиоцу.

Како се у оквиру тражене опреме налази и контролер (програмабилни уређај) за њега је потребно урадити одговарајући апликативни софтвер. Поред
тога, уз опрему треба доставити одговарајућу техничку документацију (израду прописане техничке документације могу да врше само дипломирани
инжењери са одговарајућом лиценцом).
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Исто тако,у моделу уговора,члану 2. јасно стоји:“ Укупна цена обухвата све зависне трошкове у којој је укључена и обука радника Наручиоца и
пружање техничке подршке Наручиоцу.“,што не двосмислено подразумева задовољење тражених тендерских услова,као гарант да се задовољи
наведени део члана уговора.
Из наведеног описа је јасно да захтеве предметне јавне набавке не може једноставно да задовољи понуђач/продавац, већ да је неопходно да се у ланцу
израде тражене опреме задовоље сви неопходни критеријуми, како би се обезбедило да испоручена опрема квалитетно и поуздано функционише у складу
са техничким захтевима наручиоца.
Из наведеног је јасно да је сваки додатни услов јасно промишљен, да би се као коначни резултат добио озбиљан и квалитетан испоручилац који је у
стању да испројектује, изради, испита и испоручи 110 комада аутоматских станица катодне заштите, у свему према техничким захтевима наручиоца.
Остајући при захтеваним додатним условима када је реч о пословном капацитету у погледу међународно признатих и важећих стандарда (ИСО 9001
чини сет међународних правила која одређују како привредни субјект креира и пружа услуге клијентима; ИСО 14001 чини систем управљања заштитом
животне средине и потврђује да је привредни субјект усаглашен за важећим домаћим прописима из те области; ИСО 27001 чине признате норме најбоље
праксе свеобухватног скупа безбедносних мера информационог система; ИСО 29001 је стандард менаџментом квалитета у нафтној и гасној индустрији
и проистиче или је надоградња система менаџментом квалитета ИСО 9001), затим, кадровском и финансијском капацитету, за које сматра да су
прописани у складу са предметом јавне набавке у питању, обимом ангажовања изабраног понуђача кроз предмет извршења набавке и обавезе у гарантном
року, као и самом вредношћу јавне набавке.
Наручилац је поновном проценом додатних услова утврдио могућност измена предметне конкурсне документације које ће бити објављене у што краћем
року.

Koмисија за јавну набавку Д-86/В/2020-ТЕ
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