РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/17-16-08
15. 06. 2016. године
Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12,
14/15 и 68/15) доствљамо вам

ОДГОВОР
на питање из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за набавку
услуге - набавка, испорука и монтажа сплит клима система, за потребе Народне скупштине
Републике Србије, ЈН бр.17/16
П и т а њ е:
Shodno Vašem pozivu za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: nabavka,
isporuka i montaža split klima sistema za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JN br. 17/16) u

objektu Doma Narodne skupštine Trg Nikole Pašića 13 i u objektu Kralja Milana 14 u Beogradu
videli smo da tražite sledeće:
U delu:
III. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I UPUTSTVO KAKO SE
DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
2. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA
Za poslovni kapacitet
- Одобрење технологије израде тврдолемљених спојева (БПС) заједно са одговарајућим
одобрењем за предметну технологију (БПQР) које је издало именовано тело које је уједно и
акредитовано контролно тело ускладу са: Тачком 3.1.2 прилога 1 правилника о техничким
захтевима за пројектовање ,израду и оцењивање усаглашености опреме подпритиском
( „Службени гласник РС“ 87/2011) и стандардом СРПС ЕН 13134.

Za kadrovskim kapacitetom
- важећи сертификат према СРПС ЕН ИСО 13585 за лемиоца за поступак 912 издат од
акредитованог сертификационог тела и одобреног од именованог тела за нерастављиве спојеве.
За сваког лемиоца понаособ, доставља образац М3-Аили М-А или други образац пријаве
осигурања за запослена лица, односно други одговарајући доказ за лица која су ангажована по
другом основу - нпр.Уговор оделу, Уговор о обављању привремено - повремених послова и

др, који су закључени пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних
набавки.
- Копију дипломе инжењера заваривања (IWЕ) ,образац М3-Аили М-А или други образац
пријаве осигурања за запослена лица, односно други одговарајући доказ за лица која су
ангажована по другом основу - нпр. Уговор оделу, Уговор о обављању привремено повремених послова идр, који су закључени пре дана објављивања позива за подношење понуда
на порталу јавних набавки.

Shodno gore navedenom, želimo da Vas obavestimo da se ovde radi o montaži novih split
klima sistema, gde se povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih klima jedinica vrši sa mekim
bakarnim cevina, gde nema varenja, gde nema lemljena, već se povezivanje vrši pertlovanjem
bakarnih cevi na njihovim krajevima.
Samo kod VRF sistema, gde se povezivanje unutrašnjih i spoljašnjih jedinica, ostvaruje sa
tvrdim bakarnim cevima, potrebno je da se spajanje ovih cevi, zajedno sa kolenima, račvama,
itd., ostvaruje tvrdim lemljenjem.
Shodno tome da na Vašem objektu nema VRF sistema, već se radi o split klima sistemima, nije
potrebno da se ima sledeće:
- odobrenje tehnologije izrade tvrdolemljenjih spojeva, jer nema tvrdo lemljenih spojeva na
instalaciji split sitema, gde se veza spoljašnje i unutrašnje jedinice ostvaruje sa mekim bakarnim
cevima, pertlovanjem
- važeći sertifikat prema SRPS EN ISO 13585, za lemioce za postupak 915, jer nema lemljenja
na instalaciji split sitema, gde se veza spoljašnje i unutrašnje jedinice, ostvaruje sa mekim
bakarnim cevima, pertlovanjem
- kopija diplome inženjera zavarivanja (IWE), jer nema zavarivanja, na instalaciji split sitema,
gde se veza spoljašnje i unutrašnje jedinice, ostvaruje sa mekim bakarnim cevima,
pertlovanjem.
- Копију дипломе инжењера за аутоматско управљање – аутоматичар, издате од машинског
факултета, образац М3-Аили М-А или други образац пријаве осигурања за запослена лица,
односно други одговарајући доказ за лица која су ангажована по другом основу - нпр. Уговор о
делу, Уговор ообављању привремено - повремених послова идр.

Na Vašem objektu imamo montažu split klima sistema i za njihovo elektropovezivanje i puštanje
u rad nije potreban inženjer za automatsko upravljanje. Ovde nije potrebno elektronsko
setovanje uređaja, jer su oni fabrički već setovani. Potrebno je samo izvršiti priključenje uređaja
na elektroinstalaciju.
Samo kod VRF sistema, potrebno je prethodno setovanje, pre puštanja uređaja u rad.
Pošto ovde nema instalacije VRF sistema, Vama nije potreban inženjer za automatsko
upravljanje.

О д г о в о р:
Oдговор на питање везано за пословни капацитет:
С обзиром да није неопходно али је дозвољено настављање бакарних цеви тврдим лемљењем
при монтажи сплит система као доказ о оспособљености фирме тражено је одобрење технологије
израде тврдолемљених спојева (BPS) заједно са одговарајућим одобрењем за предметну
технологију (БПQР) које је издало именовано тело које је уједно и акредитовано контролно тело
ускладу са: Тачком 3.1.2 прилога 1 правилника о техничким захтевима за пројектовање ,израду и
оцењивање
усаглашености
опреме
подпритиском ( „Службени гласник РС“ 87/2011) и
стандардом SRPS EN 13134.
Одговор на питања везана за кадровски капацитет:
С обзиром да није неопходно али је дозвољено настављање бакарних цеви тврдим лемљењем
при монтажи сплит система као доказ о оспособљености кадра тражен је важећи сертификат
према SRPS EN ISO 13585 за лемиоца за поступак 912 издат од акредитованог сертификационог
тела и одобреног од именованог тела за нерастављиве спојеве.
С обзиром да није неопходно али је дозвољено настављање бакарних цеви тврдим лемљењем
при монтажи сплит система потребно је лице које прописује технологију израде тврдолемљених
спојева (BPS) а као доказ о оспособљености кадра тражена је дипломе инжењера заваривања
(IWE).
С обзиром да се у појединим случајевима дешава да фабричко подешавање сплит система није у
реду, потребно је лице оспособљено за подешавање наптерд наведених систеам а као доказ о
оспособљености кадра тражена је дипломе инжењера за аутоматско управљање – аутоматичар.
Замена сплит система врши се у просторијама које су од виталног значаја за рад Народне
скупштине. Како се не би ометао њен рад замена ће се вршити суботом и недељом.
Ови услови треба да обезбеде квалитетну монтажу у кратком временском периоду као и сигуран и
поуздан рад након извршене монтаже.
Због предходних искуставакао везаних за монтажу система за климатизацију (уклучујући и split
системе) а предострожности ради јер смо установа од виталног значаја за фунгционисање
републике наш став је да фирма која изводи радове на климатизацији (уклучујући и split системе)
мора бити у потпуности оспособљена како кадровски тако и технички за радове такве врсте.
Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације.

КОМИСИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

