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ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање у отвореном поступку ЈН ''МЕРНА

ОПРЕМА'' број 289/1.1.7.
Питање:
1.На коју врсту сервисне подршке мислите када захтевате изјаву која доказује статус
овлашћеног сервисера опреме која се нуди, тј. Шта тачно подразумевате под сервисом
мерача?Која институција у Србији је овлашћени сервисер опреме која се тражи, конкретно
мембранских мерача из Партије 2. а и остале опреме? Напомињемо да постоје
акредитоване лабораторије које могу да контролишу, оверавају мераче и јустирају исте
(подешавањем и заменом зубчаника), али те исте лабораторије ни у ком случају не раде
сервис као што их не ради ниједна друга фирмма у Србији. (Познато је да Вам је и фирма
која нуди Елстерова мерачена прошлој јавној набавци доставила потврду да ће Вам у
случају квара мерача обезбедити исти, а не изјаву за резервне делове).
Да ли сте имали случај да је неки мерач на Вашој мрежи поправљен (сервисиран) не
узимајући у обзир редовно контролисање и оверавање мерача и ко Вам је радио ту врсту
услуге?
Да ли сте последњих пет година набављали резервне делове за мерач и ако јесте које
делове?
2.На основу чега одређујете критеријум за избор најповољније понуде ''Унификацију'' на коју
додељујете 20 бодова? Сматрамо да је овај критеријум дискриминаторске природе и да
онемогућава остале понуђаче да буду равноправни у односу на понуђача Елстер коме по
табели ''заступљеност мерача на мрежи'' коју сте навели у Конкурсној документацији
додељујете 20 бодова а осталима по 0 бодова. Посебно ако се узме у обзир да су мерачи
који се нуде истог стандарда по питању димензија , односно потпуно једнаки и еквивалентни
једни другима и да се једни могу мењати другима, монтирати у исте гасне ормане
итд.Разлика је у неколико техничких карактеристика које бодујете критеријумом
''Квалитет''.Такође Вам сви понуђачи годинама у назад достављају гаранцију на мераче и
дужни су да Вам обезбеде мераче у случају квара тако да немате трошкове ни у том
погледу. Редовно контролисање и оверавање Вам може понудити било која акредитована
лабораторија. На основу горе наведеног, апелујемо на Вас да избаците критеријум
''Унификација'' који је апсолутно дискриминаторске природе и изједначите понуђаче у
погледу услова за давање равноправне понуде.

ОДГОВОР:
1. Код захтева за сервисном подршком подразумевамо да сваки одговорни испоручилац
опреме вероватно има уговорну обавезу са неким овлашћеним сервисером опреме коју нуди
у случају евентуалних потреба, које се могу јавити приликом екслоатације нуђене опреме.
Ако понуђач сматра да је листа резервних делова непотребна за мераче протока гаса са
мехом, може се то дефинисати са потврдом да резервни делови нису потребни већ ће у
случају потребе заменути цело мерило.
У протеклих 5 година имали смо два случаја где је на месту екслоатације дошло до
оштећења кућишта бројчаника, те нам је испоручилац у својој акредитованој лабораторији
заменио комплетно кућиште са зупчаницима као резервни део.
Из досадашње праксе знамо да су мерачи са мехом веома поуздани али кућишта са
зупчаницима и бројчаником су за сваки тип мерила другачија не могу се заменути осим на
оригиналном типу за који су предвиђени.
Из напред наведеног сматрамо да није беспотребно захтева адекватну сервисну подршку.
2.Критеријумом ''унификација'' опреме се првенствено жели постићи унификација опреме са
становиштва квалитетнијих техничких могућности опреме и смањења трошкова у
експлоатацији на дистрибутивном подручју а иста се огледа у низу предности као што су:








Позитивно искуство у досадашњој експлоатацији најзаступљенијих мерила на нашем
дистрибутивном
подручју
са
становиштва
квалитета,
сигурности
у
раду,снабдевеношћу резервним дловима и т.д.
Смањени укупни трошкови одржавања мерно регулационе опреме на
дистрибутивном подручју, јер се не могу поредити предности једног или два типа
опреме у систему, са десетак типова, ако се зна да је дистрибуција природног гаса
специфична делатност, која мора бити на првом месту поуздана, сигурна и ефикасна.
Смањен трошак лагера резервних делова због мањег броја разноврсних произвођача
опрема.
Лакша замена мерно регулационих компоненти при интервенцијама и дежурствима
јер су исти излазни пречници , иста осна растојања, исте габаритне мере (које нису
исте код свих типова нуђених мерила.)
Упрошћена процедура изградње гасних прикључака и унутрашње гасне инсталације
са становишта унификације уградбених мера, без обзира ко је извођач радова.
Смањење трошкова будуће изградње даљинског система очитавања потрошње гаса,
која је све извеснија и код малих потрошача, а код великих је већ законска обавеза.

У конкурсној документацији је јавно исказан податак о количини уграђене опреме појединих
произвођача те је сваком понуђачу омогућено да изабере коју опрему жели да понуди у
предметном поступку нуђења добара.
Критеријум ''унификација'' је заступљена у све три партије и не фаворизује се само један
произвођач опреме, што се види из приложених података о количини уграђене поједине
опреме на целом дистрибутивном подручју ЈП ''Гас Рума'', те сматрамо да га не треба
исбацити из критеријума за оцену најповољнје понуде.

