ПУ „Наша радост“ Смедерево
Војводе Мишића 4
Број: 3633/19
Датум: 25.11.2019. године

Предмет: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације заинтересованом понуђачу у
вези са јавном набавком пелета (јнмв) 8-19

Питање: На страни 2/25 и 3/25 у поглављу 2 и 3 дефинисали сте предмет јавне набавке и
техничку спецификацију предмета јавне набавке.
У техничкој спецификацији наводите на страни 2/25 да је обавеза добављача и пражњење
пепела, одвођење истог са пратећим услугама одржавања у циљу квалитетног грејања,
чишћење и одржавање котларнице, као и упознавање (кратка обука) једног радника,
техничког лица (домара) ПУ "Наша радост" Смедерево за радове на послу ложача на котлу
на пелету.
Сматрамо да наведене обавезе добављача нису у складу са предметом јавне набавке јер се
ради о посебним врстама услуга које нису директно везане за испоруку пелета.
Сматрамо да обуку лица или запосленог ложача на котлу на пелет треба да уради
испоручилац котла јер је по природи посла то његова обавеза.
Пражњење пепела и одвожење на депонију истог је посебна врста обавезе са којом мора
постојати сагласност за депоновање на одговарајућу депонију.
Услуге одржавања котла у циљу квалитетног грејања су саставни део испоручилаца
опреме.
Из свега горе наведеног јасно је да је једина обавеза добављача пелета да испоручи и
истовари пелет и ускладишти пелет ако је омогућен приступ палетаром у складишни
простор наручиоца. Ако не постоји одговарајући приступ за унос палете у складиште
наручиоца не можете очекивати да добављач ручно уноси и складишти пелет. У том
случају то би била обавеза Вашег радника, ложача.
ОДГОВОР: Наручилац остаје при захтевима дефинисаним конкурсном документацијом јер је
предметном набавком обухватио и пратеће услуге везане за испоруку пелета, које ће потенцијални
понуђач укалкулисати приликом подношења понуде, јер наручилац није у могућности због
недостатка техничког и кадровског капацитета да их сам обавља.
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