НОВИ САД

Ваш број:

Д-34/1-1

Нови Сад, Народног Фронта 12/VII

Заинтересованим лицима

Наш број:

Датум:

28.08.2020.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде - бр.1

Такође лице из Србија Гаса које је предвидело ову техничку карактеристику за мераче са
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Нови Сад,

Народног Фронта 12/VII

Тел. 021/481-2703

Факс. 021/481-4305

ПИТАЊЕ 1: Питање 1. је везано за:
a)
тачку 15 на 11. страни: 15. Гасомери морају да имају директну-чврсту везу
између мерног уметка и бројчаника.
b)
тачку 16 у табели на 12. страни: 16. Чврста веза између мерног уметка и
бројчаника
c)
тачку 15 у табели на 15. страни: 15. Чврста веза између мерног уметка и
бројчаника
d) тачке 7 и 8 на 24. страни: 7. За гасомере за које је тражено доставити техничку
документацију оверену од стране произвођача са којом се доказује чврста-директна веза
између мерног уметка и бројчаника. 8. Доставити доказ о немагнетном мерном уметку
(изјава произвођача понуђеног гасомера).
e)
тачку 4 у табели на дну 24. стране конкурсне документације за Д-34/1 које
гласе: 4. Техничку документацију којом се доказује да гасомери имају директну-чврсту
везу
ПИТАЊЕ 1: Молимо Вас да објасните зашто сви мерачи са меховима из конкурсне морају
да посједују чврсту спојницу између бројчаника и мерног уметка? Сматрамо да је ово
дискриминаторски критеријум и да је ово повреда Члана 10, Закона о Јавним Набавкама
“Начело Обезбеђивање Конкуренције”. Под предпоставком да ће се лице које буде
одговарало на ово питање позвати на неовлаштене потрошње на мерачима, захтевамо да се
јавно објави документ од значаја за ову Јавну Набавку у виду статистичког извјештаја са
терена на коме се види да су неовлаштене потрошње веће на мерачима са магнетном
спојницом у односу на чврсту спојницу и обрунуто.
Са овим је такође повређен 12. Члан Закона о Јавним Набавкама "Начело Једнакости
Понуђача". Напомињемо да су сви Произвођачи у Европи прешли на новији (савременији и
поузданији) тип мерача са магнетном спојницом иза којих стоји низ сертификата европских
институција који говоре о томе. Такође исти мерачи имају одобрења од Дирекције За Мере
И Драгоцене Метале издатим у Србији и налазе се на мрежи како Србија Гаса тако и
осталих Дистрибуција.
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У складу са чл. 63. став 3. важећег Закона о јавним набавкама, достављамо одговор појашњење на постављено питање које је у вези са припремањем понуде за јавну набавку
бр. Д-34/1/20 која се односи на јавну набавку добара – Мерачи протока гаса са мехом са
температурним компензатором, обликована по партијама.
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меховима својим именом, положајем и потписом треба да гарантује податке из горе
траженог извјештаја.
Србија Гас као фирма која троши јавни новац не сме на овакав начин вршити
дискриминацију понуђача.
ОДГОВОР 1:
ЈП Србијагас – Оператор дистрибутивног система, у светлу смањеног броја запослених
и ограничених могућности доказивања нелегалних радњи пред надлежним органима
(нарочито пред судом), а уважавајући начело економичности, тражи техничка решења која
се примењују у свету и имају за циљ сузбијање нелегалне потрошње (тј.„крађе“) гаса.
Уважавајући дугогодишње искуство у раду на систему, закључак је да су техничке
карактеристике мерила
- немагнетни мерни уметак мерила (није тражено објашњење у питању
„заинтересованог лица у поступку ЈН“)
- директна-чврста веза преноса са мерног уметка на бројчаник,
техничка решења са највећим ефектом, односно најсврсисходнија за наручиоца.
Конкретно, код мерила са мехом који има механички бројчаник и “магнетни пренос“
могуће је одређеним радњама утицати на правилан рад мерила (а на штету
дистрибутера гаса). Престанком ових радњи мерило се враћа првобитном правилном
раду где је после врло тешко доказати утицај недозвољених радњи, које се могу
открити само приликом „хватања“ починиоца на делу.
Код истих захвата на мерилима са мехом који имају механички бројчаник и
„директну везу“ приликом оваквих недозвољених радњи долази до безповратног
„пуцања“ везе, односно квара који онемогућује даљу „крађу“ и оставља необорив
траг да је било покушаја нерегуларних радњи на мерилу, а све то без оштећења жига
ДМДМ.
За мерила са мехом са температурним компензатором и интегрисаним вентилом и модулом
за телеметрију није тражен овај захтев са „директно везом“ јер ове нерегуларне радње
немају утицај на правилан рад LCD бројчаника.
Због горе наведеног, директна-чврста веза преноса са мерног уметка на бројчаник је
технички захтев који је тражен само код мерила са мехом који имају механички бројчаник,
ПАРТИЈА 2 „Мерила са мехом са температурним компезатором“. Потврда захтеване
карактеристике за гасомере из ПАРТИЈЕ 2 је тражена у табели „ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНИХ ГАСОМЕРАТ“ тачка 16./страна 12.
У ПАРТИЈИ 3 није тражена карактеристика директна-чврста веза преноса са мерног
уметка на бројчаник, због чега се у табели „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПОНУЂЕНИХ ГАСОМЕРАТ“ за ПАРТИЈУ 3 у тачка 15./страна 15, без икаквих последица
може откачити констатација да се нуди гасомер без „Чврста веза између мерног уметка и
бројчаника“, односно - НЕ.
У делу јавне набавке „III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ“ страна 24.
стоји поднаслов „Важи за све партије“. У оквиру овог дела ЈН у тачки 7./страна 24 стоји
констатација „За гасомере за које је тражено доставити техничку документацију оверену
од стране произвођача са којом се доказује чврста-директна веза између мерног уметка и
бројчаника“. Како изгледа, баш мора да се преводи, онда да преведемо - у којој ПАРТИЈИ
је тражено, у понуди за тачно ту ПАРТИЈУ доставити тражену документацију.
У тачки 8./страна 24 стоји „Доставити доказ о немагнетном мерном уметку...“. Како је у
свим ПАРТИЈАМА тражена ова карактеристика, не видимо проблем.
И на крају, у табели на страни 24/тачка 4. се „У склопу понуде“ тражи следеће „Техничку
документацију којом се доказује да гасомери имају директну-чврсту везу“. Овај захтев је
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јасно образложен горе (тачки 7./страна 24), где је речено да ово важи само за оне ПАРТИЈЕ
где се то и тражи.
Комисија остаје при траженим техничким карактеристикама из конкурсне документације.
ПИТАЊЕ 2: Молимо вас да јасно и прецизно обележите шта је промењено у конкурсној
документацији ЈН бр. Д-34/1 од 12.08.2020. па је 14.08.2020. издата нова верзија исте.
Немају понуђачи времена да сваки пут ишчитавају целу документацију изнова и изнова.
ОДГОВОР 2: У новој верзији конкурсне документације поново се објављује иста
конкурсна документација обзиром да су се приликом пребацивања у ПДФ формат
изгубиле неке информације, нису се виделе предвиђене количине за набавку.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку Д-34/1
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