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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатнo појашњењe :

Pitanje:
1. Na strani 32 i 33 konkursne dokumentacije JNMV 68/17-U/OP za partiju 5, kao obavezan uslov se zahteva da ponuđač
poseduje akreditovanu laboratoriju po SRPS ISO 17025:2006 (uslov pod rednim brojem 1, poslovni kapacitet ) za
ispitivanje električnih instalacija.
Smatramo da se u ovom delu treba izmeniti konkursna dokumentacija i da se umesto akreditivane laboratorije stavi:
da potencijalni ponuđač u momentu podnošenja ponude poseduje akreditovano kontrolno telo po SRPS ISO/IEC
17020:2012 za kontrolisanje električnih instalacija niskog napona.
Obrazloženje:
Izveštaji o ispitivanju akreditovanih laboratorija za ispitivanje izdaju se bez konačnog zaključka odnosno mišljenja i
tumačenja rezultata ispitivanja, dok se izveštaji o kontrolisanju akreditovanih kontrolnih tela izdaju uz konačni zaključak
da li je odgovarajuća oprema usaglašena ili nije sa odgovarajućim standardom. S obzirom da se radi o periodičnom
pregledu električnih instalacija niskog napona ispravnije je da se kao uslov postavi zahtev da ponuđač poseduje
akreditovano kontrolno telo za kontrolisanjeelektričnih instalacija niskog napona.
Odgovor:
Naručilac ostaje pri svojim uslovima iz konkursne dokumentacije. Prema standardu SRPS ISO/IEC 17020 se vrše poslovi
kontrolisanja, koji podrazumevaju više vizuelna ili pojedinačna merenja u oblasti električnih instalacija niskog napona.
Standard SRPS ISO/IEC 17025, u istoj oblasti ispitivanja, podrazumeva ispitivanja koja moraju da se vrše u kontrolisanim
uslovima, sa metodama ispitivanja koje su tačne i pouzdane i koje daju rezultate merenja sa definisanom mernom
nesigurnošću, što se odnosi na sve metode iz Obima akreditacije vezane za ispitivanje električnih instalacija.
Laboratorijska ispitivanja prema ovoj akreditovanoj metodi su tačna, nedvosmislena, izražena sa mernom nesigurnošću
merenja, potvrđena kroz kompetentnost laboratorije koja se ogleda u kompetentnom osoblju, opremi, kontrolisanim
uslovima.
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