Предмет:
Појашњење
у
вези
јавне
набавке
добара-сукцесивна
набавка
натријумхипохлорира за потребе дезинфекције базенске воде у периоду до 31.12.2017. године,
број ЈНМВ 1/2017
ПИТАЊЕ
1) Пре свега, у конкурсној документацији је наведено следеће:
“Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу:Установа за физичку културу Спортски центар
Крушевац Крушевца, ул.Николе Тесле бр. 14, 37000 Крушевац са напоменом: "Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку
Добра: сукцесивна набавка натријумхипохлорита за потребе дезинфекције базенске воде, редни
број ЈНМВ 01/2017.“.
На основу изнетог, наше прво питање је да ли можемо захтев за појашњењем упутити на овај
начин, имајући у виду други по реду пасус на истој страници документације након наведеног, а
који гласи:
“Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.”
Уколико је предвиђено постављати питања путем електронске поште, молимо да прецизирате
следеће:
2) У обрасцу техничке спецификације наведено је да је уз сваку испоруку понуђач дужан
наручиоцу доставити атест о томе да се испоручена добра могу користити у процесу дезинфекције
базенске воде и да је у складу са стандардом SRPS H.B1.105. Будући да је у нашој земљи важећи
стандард за “Хемикалије које се користе за пречишћавање воде намењене за људску употребу Натријум-хипохлорит”, стандард “SRPS EN 901:2017, Тип 1”
(http://www.iss.rs/standard/?natstandard_document_id=48214) , наше је питање због чега наручилац
наводи стандард “SRPS H.B1.105” који се односи на техничке услове који важе за ову хемикалију
http://www.iss.rs/standard/?natstandard_document_id=4237 , као и да ли је прихватљив доказ о томе
да се добро може користити за “пречишћавање воде намењене за људску употребу”, узимајући у
обзир да “дезинфекција базенске воде” подразумева да се третирана вода користи управо за
људску употребу?
3) Претпостављамо да “атест” (тј. извештај о испитивању) може дати само акредитована
лабораторија и, то она акредитована према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006, па молимо за
сугестију у погледу нашег закључка.
4) Одредба “Испорука натријум хипохлорита ће се вршити франко Спортски центар Крушевац у
цистернама или контејнерима које је у обавези да обезбеди испоручилац добара.”дата на стр. 28/28
документације упућује на то да је наруциоцу све једно у којим ће се капацитетима испоручивати
NaOCl. Ипак, са становишта испоручиоца није исто. Јер, ако се добро испоручује у цистернама, то
значи да наручилац не задржава амбалажу испоручиоца, док, ако се ово испоручује у
“контејнерима” постоји могућност која није прецизирана да наруцилац задржи ову амбалажу док
не потроши капацитет исте. Са тиме у вези, молимо да прецизирате да ли се предвиђа задржавање
амбалаже, било да је она “цистерна или контејнер” од стране наручиоца током важења уговора са
изабраним понуђачем, као и да ли је ова повратна или неповратна на истеку уговора. Имајући у
виду количину, могуће је да се неколико десетина контејнера задржи код наруциоца током важења
уговора,што свакако представља трошак који би имао испоручилац у вези са реализацијом

уговора, што ће напослетку, утицати и на износ понуде понуђаца. Молимо да прецизирате детаље
који се тичу испорука, тј. да ли наручилац има амбалажу у коју би се NaOCl истакао или не, као и,
ако је одговор негативан, да ли је иста повратна на крају уговора?
5) На основу досадашњег искуства наруциоца, у колико се појединачних испорука очекује
довршетак испорука, будући да број испорука може значајно утицати на трошак код понуђача,
имајући у виду удаљеност наручиоца?
6) Која је потребна концентрација активног хлора у NaOCl који је предмет набавке. Ова
категорија такође директно утиче на висину цене понуђеног добра, јер није исто да ли се очекује
12% или 18% активног хлора у NaOCl-у? Према стандарду који је вазеци за “Хемикалије које се
користе за пречишћавање воде намењене за људску употребу - Натријум-хипохлорит” (СРПС ЕН
901:2014, Тип 1), опсег могућег учесћа активног хлора је > 12%?
ОДГОВОР
1. На страни 8. Конкурсне документације бр. ЈНМВ 1/2017 – Сукцесивна набавка
натријумхипохлорита за потребе дезинфекције базенске воде у периоду до 31.децембра
2017. године, у поглављу 2.12. - Тражење додатних информација и појашњења је
објашњено на који начин је дозвољено постављати питања везана за наведену набавку. У
Вашем случају испоштовани су сви наведени услови за тражењем додатних информација и
појашњења у вези са припремањем понуде.
2. На страни 22. Конкурсне документације бр. ЈНМВ 1/2017 – Сукцесивна набавка
натријумхипохлорита за потребе дезинфекције базенске воде у периоду до 31.децембра
2017. године, у образцу 2 где је у табеларном приказу наглашен „назив добра“ – назначено
је: Сукцесивна набавка натријумхипохлорита франко Спортски центар Крушевац у складу
са стандардом SRPS H.B1.105 за натријумхипхлорит. Ваше питање у вези стандарда
Комисија је прихватила што значи да ће се као прихватљив стандард поред наведеног у
Конкурсној документацији, SRPS H.B1.105, уважити и стандард “SRPS EN 901:2017, Тип
1”. За сваку испоруку неопходно је доставити атест према једном од ова два стандарда.
3. Испорука натријум хипохлорита ће се вршити франко Спортски центар Крушевац у
цистернама или контејнерима које је у обавези да обезбеди испоручилац добара, стим што
се достављени натријум хипохлорит одмах по испоруци претаче у нашу амбалажу, тако да
нема потребе за задржавањем амбалаже потенцијалних испоручиоца. Наручила поседује
пумпу којом се врши претакање.
4. На основу досадашњег искуства, због испарења при дужем чувању, максимална количина
коју можемо складиштити по испоруци је 4 тоне, што значи да укупна испорука у
уговореном року износи од 13 до 15 испорука (8 до 10 у току летње сезоне и остало ван
сезоне).
5. Потребна концентрација активног хлора у NaOCl који је предмет набавке је минималано
120 г/л.
У Крушевцу,
13.02.2017. године

Комисија за јавне набавке

