14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
тел. 014 222-512 , факс : 014/244-508

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац објављује
Одговор на питања понуђача од 01.11.2017. године у вези конкурсне документације за
ЈН 20/2017- набавка услуга одржавања пумпи редуктора
Питања понуђача:
1. Која овлашћена установа- школа издаје сертификат за оспособљавање за подешавање
фреквентних регулатора?
2. Како ће се вршити испитивање електромотора снаге 160 kW) и 194,3 kW) („VOGEL“
пумпа) кад се тражи као услов поседовање испитне стание са фреквентном регулацијом
(инвертором до 45 kW) за испитивање центрифугалних пумпи?
3.Како ће се дефинисати време задржавања за извођење радова на терену када је у тендерској
документацији тражена цена по часу (неко може да ради брзо, а неко споро)?
Одговори наручиоца:
1. Сви реномирани произвођачи опреме условљавају уз гаранцију квалитета, да инсталирање,
параметрирање, пуштање у рад и сл. обављају радници који су за то оспособљени. Обуку и
издавање одговарајућих уверења о стручној оспособљености издају сами произвођачи или од
њих овлашћени дистрибутери. У ЈКП„Водовод Ваљево“ доминирају Danfoss фреквентни
регулатори, па је пожељно да су сервисери прошли обуку у Danfoss-u и да поседују
одговарајуће уверење о томе. Сличне захтеве имају сви реномирани произвођачи овакве
опреме.
2. ЈКП„Водовод Ваљево“ поседује у својој мрежи хидро станице са пумпама снаге до 45 kW,
па њихова поправка и испитивање у сервису захтева испитне станице са фреквентним
регулаторима који обухватају овај дијапазон снага. Стандардни фреквентни регулатори који
обухватају овај опсег имају обично лимит од 45 kW, па је то и наведено у овој јавној набавци.
Пумпе знатно већих снагa (160 до 200 kW) које су инсталисане на извориштима су
конструктивно предвиђене да се могу ремонтовати на лицу места, а подешавање параметара
за рад електромотора обављају сервисери који имају уверење о стручној оспособљености за
ту марку инвертора као што је наведено у одговору на прво питање.
3. Време које је неопходно за извођење радова на терену зависи од природе самог квара. При
обављању радова на терену уз сервисера је присутно и овлашћено лице наручиоца, односно
надзорни орган „Водовода Ваљево“, тако да очекујемо да се дефектажа врши стручно и
одговорно, у складу са потребама и захтевима струке.
У Ваљеву, 02.11.2017. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

